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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 
 คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิ จงึไดม้กีารจดัท าและทบทวนวสิยัทศัน์ 
พนัธกิจ รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
สอดคล้องกบักลยุทธ์ทีว่างไว้ จงึไดม้กีารพจิารณาอนุมตัแิผนธุรกจิประจ าปี และตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัท
อย่างสม ่าเสมอทุกไตรมาส รวมถงึมกีารวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้ประเมนิสถานการณ์เศรษฐกจิทีม่ผีลต่อ
ธุรกจิของบรษิทั เพื่อน ามาปรบัปรุงแผนธุรกจิใหม้กีารด าเนินงานทีเ่หมาะสมและสามารถแข่งขนัได ้อนัจะน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายทีท่างบรษิทัก าหนดไว ้นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ยงัมกีารก ากบัดแูล
ใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์ 
 
1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และ กลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ 
วสิยัทศัน์ (Vision) 

เรามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นกลุ่มบรษิทัโลจสิตกิสช์ัน้น าในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ทีม่กีารเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื 
 
พนัธกจิ (Mission) 

• ส่งมอบบรกิารและทางเลอืกดา้นโลจสิตกิส์ทีเ่หมาะสม เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัลูกคา้
และคู่คา้ (The Right Solution) 

• เป็นพนัธมติรทางธุรกิจที่ดกีบัทัง้ลูกค้าและคู่ค้า โดยเน้นการพฒันาความสมัพนัธ์และการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยัง่ยนื (The Right Partner) 

• ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบและดว้ยการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยค านึงถงึประโยชน์โดยรวมของผูม้ส่ีวน
ไดเ้สยี ชุมชน และสงัคม (The Right Corporate Citizen) 

 
กลยุทธแ์ละเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ (Strategy & Goal) 

กลุ่มบรษิทัมเีป้าหมายในการสรา้งความแขง็แกร่งและเตบิโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกจิ โดยมกีลยุทธห์ลกั 
ดงันี้ 

• การสรา้งรายได ้โดยตัง้เป้าหมายในการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ดว้ยการต่อยอดธุรกจิจากฐานลูกคา้ คู่คา้ และ
ผลติภณัฑท์ีม่อียู่ในปัจจุบนั  

• การบริหารต้นทุนและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้และ
คู่คา้ 

• การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ 
• ขยายโอกาสทางธุรกจิดา้นโลจสิตกิสท์ีม่ศีกัยภาพ ทัง้การพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิและสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์ 

โลจสิตกิสใ์หม่ๆ ดว้ยการขยายฐานธุรกจิในรปูแบบต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
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1.2 ภาพรวมโครงสร้างธรุกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
  บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TLG”) รวมทัง้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ด าเนินธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสม์ากว่า 28 ปี โดยเริม่จากธุรกจิรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล
ในปี 2534 ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสช์ัน้น าของไทยทีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจรอย่างแทจ้รงิ การ
ใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัครอบคลุมการขนส่งสนิคา้ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทัง้ทางอากาศ ทางทะเล และ
ทางบก การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร และการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า (Supply Chain 
Management) การให้บรกิารด้านโลจสิติกส์ของกลุ่มบรษิัทครอบคลุมการให้บรกิารทัง้กลุ่มสนิค้าทัว่ไป และสนิค้าที่
ตอ้งการความช านาญเฉพาะดา้น เช่น เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย เป็นตน้ 
  การใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นแต่ละดา้นจะตอ้งอาศยัความรูค้วามช านาญและประสบการณ์เฉพาะดา้น เนื่องจาก
วธิกีารด าเนินธุรกจิ กระบวนการท างาน เครอืข่าย พนัธมติร คู่คา้ และความต้องการของลูกคา้ในแต่ละส่วนมลีกัษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกนั ทางกลุ่มบริษัท จึงมีโครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดทีมงานที่มคีวามเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
เพื่อใหค้รอบคลุมบรกิารทุกดา้นของโลจสิตกิสอ์ย่างแทจ้รงิ และมุ่งเน้นการสรา้งความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ควบคู่ไปกบัการ
เตบิโตทางธุรกจิ โดยกลุ่มบรษิทัไดม้กีารจดัท าการประเมนิความพอใจในการใชบ้รกิารจากแต่ละกลุ่มธุรกจิเป็นประจ า
ทุกปี และในปี 2562 ทางกลุ่มบรษิทัไดค้ะแนนความพงึพอใจในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อยู่ในเกณฑด์มีาก ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 85%  
  โดยกลุ่มบรษิทั ด าเนินการภายใต้บรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม รวมทัง้หมด 27 บรษิทั ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม
ธุรกจิ 4 กลุ่มหลกั ดงันี้ 

 

1) กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ  
- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำรโ์ก จ ำกดั (“TAC”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  
- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั (“TAX”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  
- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล พทีอี ีแอลทดี ี(“TIL”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 
- บรษิทั เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ จ ำกดั (“AGS”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  
- บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (“ANI”): กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 
- บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั (“ECA-BKK”): บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 30.00  
- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เจแปน จ ำกดั (“TIJ”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ผ่ำน TIL รอ้ยละ 100 
- บรษิทั จเีอสเอ เอเชยี คำรโ์ก จ ำกดั (“GSA MM”):  กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้ผ่ำน ANI รอ้ยละ 60.00  
- บรษิทั จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ จ ำกดั (“GCN-MM”):  กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้ผ่ำน TIL รอ้ยละ 50.00  
- บรษิทั เอก็เซล แอร ์(กวำงโจว) จ ำกดั (“ECA-GZ”): บรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัถอืหุน้ผ่ำน TIL รอ้ยละ 25.00 
- บรษิทั เอก็เซล แอร ์(ฮ่องกง) จ ำกดั (“ECA-HK”): บรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัถอืหุน้ผ่ำน TIL รอ้ยละ 20.00  
- บรษิทั เฟรท เวริค์ จเีอสเอ (ฮ่องกง) จ ำกดั (“Freight-HK”): บรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัถอืหุน้ผ่ำน TIL รอ้ยละ 20.00  
- บรษิทั อรำวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“AROUND”): กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 
- บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั (“JPK”): กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 34.00 
- บรษิทั เอก็เซล แอร ์(แคมโบเดยี) จ ำกดั (“ECA- KH”): บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัถอืหุน้ รอ้ยละ 32.00 

 

2) กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก 
- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์เอเยนซสี ์จ ำกดั (“TMA”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  
- บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“CKT”): บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 42.00 
- บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ECU”): บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 43.00  
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3) กลุ่มธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์
- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) (“TLG”) เป็นจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั (“TSC”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
- บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ำกดั (“CBC”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

 
4) กลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย 
- บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั (“HLM”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  
- บรษิทั ฮำซเคม ทรำนส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั (“HTM”): กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้ผ่ำน HLM รอ้ยละ 59.99 
- บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“DPG”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  
- บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ำกดั (“CWT”) : กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้ผ่ำน HLM รอ้ยละ 50.99 

จดทะเบยีนเลกิกบักระทรวงพำณิชย ์วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี
- บริษัท ฮำซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ พีทีอี แอลทีดี (“HLM-SG”): กำรร่วมค้ำที่บริษัทถือหุ้นผ่ำน HLM        

รอ้ยละ 55.00  
- บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ พทีอี ีแอลทดี ี(“DGPS”): กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 50.00   
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2.1  โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย จากการประกอบธรุกิจ   

กลุ่มธรุกิจ 
รายได้ (ล้านบาท) 

2560 
% สดัส่วน
รายได ้ 2561 

% สดัส่วน
รายได ้ 2562 

% สดัส่วน
รายได ้

1. ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 1,863.9 71.4% 2,279.6 73.3% 2,215.6 73.3% 

2. ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 87.0 3.3% 116.6 3.8% 84.9 3.8% 

3. ธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ 105.4 4.0% 135.0 4.3% 181.8 6.0% 

4. ธุรกจิโลจสิตกิสส์ าหรบัเคมภีณัฑ์ 
    และสนิคา้อนัตราย 

539.7 20.7% 561.9 18.1% 526.9 17.4% 

5. ธุรกจิอื่นๆ 1/ 14.8 0.6% 15.1 0.5% 15.2 0.5% 

รายได้รวม 2/ 2,610.8 100.0% 3,108.2 100.0% 3,024.4 100.0% 
รายได้รวมสุทธิรายการระหว่างกนั 2,294.6   2,770.6   2,712.5   

หมายเหตุ:  1/ รายไดจ้ากการบรหิารจดัการอื่นๆ ประกอบดว้ยคา่บรกิารขนส่งบุคลากร และค่าเช่าและบรกิารอาคารส านกังาน 
 2/ รายไดร้วมก่อนรายการระหว่างกนัภายในกลุ่มบรษิทั 

 
2.2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจและนโยบายการแข่งขนัของแต่ละกลุ่มธรุกิจ 
 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) รวมทัง้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด าเนินธุรกิจเป็นผู้
ใหบ้รกิารโลจสิตกิสช์ัน้น าของไทยทีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร ครอบคลุมการขนส่งสนิคา้ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ทัง้ทางอากาศ ทางทะเล และทางบก ตลอดจนการบรหิารคลงัสนิคา้และการกระจายสนิคา้ ส าหรบัสนิคา้ทัว่ไป
และสนิคา้ทีต่อ้งการความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น เคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกจิ 4 กลุ่มธุรกจิ
หลกั ดงันี้ 
 

1. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
2. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 
3. กลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์
4. กลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

 
1. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

1.1 ธรุกิจตวัแทนสายการบิน (General Sales Agent - GSA for airlines) 
ด าเนินธุรกจิเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้และงานปฏบิตักิารดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการขนส่งสนิคา้ทาง 

อากาศ ใหแ้ก่สายการบนิทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุนเป็นตวัแทน อนัไดแ้ก่ สายการบนิไทยแอร์เอเชยี สายการบนิ
ไทยแอร์เอเชยีเอก็ซ์ สายการบนิภูฏานแอร์ไลน์ สายการบนิศรลีงักาแอร์ไลน์ สายการบนิเจจูแอร์ สายการบนิแลนชลิ ี
และสายการบนิยเูอส-บงักลาแอรไ์ลน์ 

2.   ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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- ส าหรบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ์ เราท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้
ของเส้นทางการบนิขาเขา้-ขาออกทุกเที่ยวบนิของสายการบนิ โดยได้เป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ใหส้าย
การบนิไทยแอรเ์อเชยีอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2551 และเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ใหส้ายการบนิไทยแอร์
เอเชยีเอก็ซ์ ตัง้แต่ปี 2557 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
- ในเดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทัไดล้งนามสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้เพื่อเขา้ลงทุนในบรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ร่วมกบั Teleport Everywhere Pte., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มของ AirAsia Group Berhad เมื่อ
วนัที ่ 4 ธนัวาคม 2562 เพื่อด าเนินธุรกจิขายระวางสนิคา้สายการบนิ และบรกิารโลจสิตกิสอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
ใหก้บักลุ่มบรษิทัแอรเ์อเชยี โดยในปัจจุบนัมสีายการบนิในกลุ่มทัง้หมด 9 สาย ไดแ้ก่ สายการบนิ Malaysia 
AirAsia, AirAsia X, Indonesia AirAsia, Indonesia AirAsia X, AirAsia Japan, AirAsia India, AirAsia 
Philippines, Thai AirAsia และ Thai AirAsia X จากเดมิทีปั่จจบุนับรษิทัเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ใหก้บั
สายการบนิเฉพาะ Thai AirAsia และ Thai AirAsia X เทา่นัน้ 
- ยกระดบัการเป็นตวัแทนสายการบินในระดบัภูมภิาคด้วยการขยายเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจการขนส่ง
สินค้าทางอากาศของบริษัท โดยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัท Around Logistics Management 
ประเทศฮ่องกง จากผูถ้อืหุน้เดมิ คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทุนไม่น้อยกว่า 536.8 ลา้นบาท ตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม 
2562 ทีผ่่านมา โดยบรษิทัดงักล่าวด าเนินธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ใหก้บัสายการบนิทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในภูมภิาคเอเชยี โดยมบีรษิทัย่อยอยู่ในประเทศไทย สงิคโปร์ ฮ่องกง และเวยีดนาม ปัจจุบนัเป็น
ตวัแทนใหก้บัสายการบนิต่างๆ มากกว่า 22 สายการบนิซึ่งมเีสน้ทางการใหบ้รกิารครอบคลุม 24 ประเทศ 
ทัว่ทวปีเอเชยี อเมรกิาเหนือ และยุโรป 
- นอกจากการเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ของเสน้ทางการบนิขาออกจากประเทศไทยทุกเทีย่วบนิของสาย
การบนิภูฏานแอรไ์ลน์ สายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน์ สายการบนิเจจแูอร ์และสายการบนิแลนชลิ ีในปีนี้เรายงั
ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนสายการบนิ ยูเอส-บงักลาแอร์ไลน์ ซึ่งให้บรกิารเที่ยวบนิตรงสู่เมอืงธากา 
ประเทศบงัคลาเทศ ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่มปีรมิาณความต้องการในการขนส่งสินค้าสูง โดยเริม่ให้บรกิาร
ตัง้แต่กลางเดอืนมกราคม 2562 เป็นต้นมา ดว้ยจ านวน 4 เทีย่วบนิต่อสปัดาห ์นับเป็นช่องทางในการขยาย
ฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ของเสน้ทางการบนิใหม่ทีบ่รษิทัยงัไม่เคยใหบ้ริการมาก่อน ซึ่งจะท าใหป้รมิาณการขนส่ง
สนิคา้ทางอากาศเพิม่ขึน้ 
- ในปีนี้เรายงัเขา้ซื้อหุน้สามญัในบรษิทั Excel Air (Cambodia) Co., Ltd. (“ECA- KH”) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
32 เพื่อประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิ ในประเทศกมัพูชา ซึ่งเป็นประเทศทีม่อีตัรา
การเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่องและทางบรษิทัยงัไม่มกีารเขา้ลงทุน 

 
1.2 ธุรกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายส่ง (Wholesale Air 
Freight)  
ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศทางอากาศแบบขายส่ง  

รวมถงึการใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร ส าหรบัการน าเข้าและส่งออก และบรกิารรถบรรทุกรบั-ส่งสนิคา้ระหว่างท่า
อากาศยานและลูกคา้ ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศรายย่อย นอกจากนี้ ยงัเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัการ
ขนส่งจดหมายและพสัดุไปรษณีย์ทางอากาศใหแ้ก่บรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ ากดั (“ปณท.”) และบรษิทัไดข้ยายฐานการ
ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า E-Commerce เพื่อ
รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ E-Commerce ทีม่อีตัราการเตบิโตสงูอย่างต่อเนื่อง 
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1.3 ธรุกิจผูใ้ห้บริการคลงัสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในภาคพื้นอากาศยาน (Air Cargo Terminal 
and Ground Handling Services) 

 ด ำเนินธุรกจิให้บริกำรด้ำนคลังสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในส่วนของภำคพื้น ในทำ่อำกำศยำน ไดแ้ก่  
บรกิำรขนสนิคำ้ขึน้ลงเครื่องบนิ บรกิำรคดัแยกสนิคำ้ ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง ปัจจุบนัเป็นผูใ้หบ้รกิำรทัง้คลงัสนิคำ้
ภำยในประเทศ มพีืน้ทีใ่หบ้รกิำร 1,350 ตำรำงเมตร และคลงัสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ทีม่พีืน้ทีใ่หบ้รกิำร 4,500 ตำรำง
เมตร โดยไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) (“AOT”) 

- บรษิัทได้เขำ้ร่วมลงทุนในบรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซึ่งเป็นกิจกำรให้บรกิำรภำคพื้น
ส ำหรบัอำกำศยำนและผู้โดยสำร โดยกำรเขำ้ซื้อหุน้ร้อยละ 14.95 และในภำยหลงัได้เขำ้ซื้อหุน้เพิม่อกี
เป็นร้อยละ 15.86 ซึ่งกำรเข้ำร่วมลงทุนดงักล่ำว จะเป็นกำรเสริมสร้ำงโอกำสในกำรประกอบกิจกำร
ภำคพืน้ในสนำมบนินอกเหนือไปจำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศที่
บรษิทั ไดม้กีำรใหบ้รกิำรอยู่แลว้ ซึง่เป็นไปตำมแผนกำรขยำยธุรกจิของกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ
ของบรษิทัทีจ่ะส่งผลดใีนระยะยำว 
 

นโยบายการแข่งขนั 
  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ แบ่งออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ตำมธุรกิจกำร

ใหบ้รกิำรดงันี้ 
1. ธรุกิจตวัแทนสายการบิน 

1) ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 
2) ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศ 
3) สำยกำรบนิพนัธมติร 
 

2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศและภายในประเทศแบบขายส่ง  
1) ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 
2) ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศ 
3) ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งไปรษณียภณัฑ์ 
4) ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ E-Commerce 

 
3. ธรุกิจผู้ให้บริการคลงัสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในภาคพื้นอากาศยาน 

1) สำยกำรบนิ 
2) ผูป้ระกอบกำรทีม่คีวำมตอ้งกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ในท่ำอำกำศยำน 
3) ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งไปรษณียภณัฑ์ 
4) ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ E-Commerce 

 
สภาวะการแข่งขนั  

1. ธรุกิจตวัแทนสายการบิน  
ธุรกจิกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิถอืเป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภำพสูงและสำมำรถพฒันำธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง

ได ้แต่กำรจะเป็นตวัแทนสำยกำรบนินัน้ จะต้องไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นบรษิทัทีม่คีวำมพรอ้ม ควำมเชีย่วชำญ และมี
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เครอืขำ่ยกำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอื ดงันัน้ ผูท้ีม่ศีกัยภำพในกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิจงึมจี ำนวน
ไม่มำกเหมอืนธุรกจิรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ 
 

2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายส่ง  
 กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศเป็นธุรกิจที่มกีำรแข่งขนัสูง เนื่องจำกมผีู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศเป็น

จ ำนวนมำก และมคีวำมสำมำรถในกำรให้บรกิำรที่ไม่แตกต่ำงกนั จงึท ำให้มกีำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำสูง ดงันัน้ ขดี
ควำมสำมำรถของผู้ให้บรกิำรจะขึน้กบักำรจดัหำต้นทุนค่ำระวำงที่สำมำรถแข่งขนัได้ อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจกำรขนส่ง
สนิค้ำทำงอำกำศ  ยงัมอีตัรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จงึมศีกัยภำพที่จะพฒันำธุรกิจได้หำกมกีำรวำงกลยุทธ์อย่ำง
เหมำะสม    
 

3. ธรุกิจผู้ให้บริการคลงัสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในภาคพื้นอากาศยาน 
 ธุรกจิผูใ้หบ้รกิำรคลงัสินคำ้และบรกิำรทีเ่กี่ยวเนื่องในภำคพืน้อำกำศยำนเป็นธุรกจิเฉพำะ ทีต่้องอำศยัควำม

เชีย่วชำญเฉพำะดำ้น และต้องด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่ำงประเทศก ำหนด 
แต่ถือเป็นธุรกิจที่มศีกัยภำพสูงเนื่องจำกปรมิำณสนิค้ำทีข่นส่งผ่ำนท่ำอำกำศยำนในประเทศไทยในแต่ละปีมปีรมิำณ
หลำยลำ้นตนัและมอีตัรำกำรเตบิโตสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

 
กลยุทธท์างการตลาด -  ธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

1. การบริหารจดัการต้นทุน 
  จำกกำรพฒันำระบบกำรใหบ้รกิำรและน ำเสนอบรกิำรใหม่ๆ ใหแ้ก่ลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลใหป้รมิำณกำร

ขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมอี ำนำจกำรต่อรองต้นทุนรำคำค่ำระวำง

สนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้เพิม่ขึน้ มกีำรบรหิำรตน้ทุนดว้ยกำรเพิม่พนัธมติรสำยกำรบนิ 

  ภำยหลงัจำกกำรจดัตัง้แผนก Commercial ในปี 2561 เพื่อด ำเนินงำนด้ำนกำรวเิครำะห์และเปรียบเทยีบ

ต้นทุนค่ำบรกิำรต่ำงๆ โดยเฉพำะ เพื่อใหฝ่้ำยขำยของกลุ่มบรษิทัมขีอ้มูลทีค่รบถว้นและสำมำรถน ำเสนอบรกิำรทีต่รง

กับควำมต้องกำรของลูกค้ำและยงัเป็นกำรรักษำต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ทัง้ของลูกค้ำและของกลุ่มบริษัทได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

  ทำงกลุ่มบรษิทัไดม้กีำรต่อยอดแผนก Commercial โดยกำรหำสำยกำรบนิพนัธมติรเพิม่เตมิและแนะน ำฝ่ำย

ขำยใหม้คีวำมรูใ้นกำรเลอืกใชส้ำยกำรบนิใหเ้หมำะสมกบัลูกคำ้ 

2. การให้บริการท่ีหลากหลายเพื่อเพ่ิมรายได้จากกลุ่มลูกค้าปัจจบุนั และเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่  
กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นทีจ่ะขยำยกำรใหบ้รกิำรกำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศใหค้รอบคลุมหลำยประเทศทัว่โลกมำก

ขึน้ โดยจะเพิม่เสน้ทำงกำรบนิทีใ่หบ้รกิำรจำกกำรหำพนัธมติรสำยกำรบนิต่ำงๆ ทีม่เีสน้ทำงกำรบนิไปยงัปลำยทำงที่

กลุ่มบรษิทัยงัไม่มใีหบ้รกิำร และขยำยเสน้ทำงกำรบนิตำมกำรเตบิโตของสำยกำรบนิทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทน นอกจำก

เพิม่เสน้ทำงกำรบนิเพื่อเพิม่กำรใหบ้รกิำรแลว้ กลุ่มบรษิทัไดท้ ำกำรขยำยธุรกจิไปยงับรกิำรดำ้นคลงัสนิคำ้และบรกิำรที่

เกี่ยวเนื่องในภำคพื้นท่ำอำกำศยำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในบรกิำรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขนส่งสนิค้ำ ทำง

อำกำศ และสรำ้งควำมครอบคลุมของกำรบรกิำรดำ้นโลจสิตกิสท์ำงอำกำศของกลุ่มบรษิทั  
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3. การรกัษาฐานลูกค้า และขยายการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มใหม่และลูกค้าในต่างประเทศ  
มุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกค้ำปัจจุบนั เพื่อรกัษำฐำนลูกคำ้หลกัที่สร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิัท 

และยงัมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิค้ำประเภท E-Commerce ซึ่งอยู่ในอุตสำหกรรมทีม่แีนวโน้ม
เติบโตในอนำคต และลูกค้ำผู้ให้บริกำรจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (Co-Loader)  ในต่ำงประเทศ ผ่ำนกำร
ด ำเนินงำนของ TIL และกำรร่วมมอืกบัพนัธมติรในต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรเพิม่ยอดขำยระวำงสนิค้ำขำเขำ้ใหก้ลุ่ม
บรษิทั และสรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงกำรใหบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ดำ้นกำรส่งออกและกำรน ำเขำ้ 

 
4. การพฒันาคณุภาพในการให้บริการ 
กลุ่มบรษิัทมุ่งเน้นกำรใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพ ในรำคำที่เหมำะสม เน้นควำมตรงต่อเวลำ  และควำมปลอดภยั 

กลุ่มบรษิทัไดร้บักำรรบัรองคุณภำพและประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำร ดงันี้ 
- TAC ไดร้บักำรกำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ในกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิ ในปี 2561 
- TAC ไดใ้บรบัรองตวัแทนควบคุม (Regulated Agent) ณ สนำมบนิดอนเมอืง ในปี 2558 
- TAX ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ

ทำงอำกำศในปี 2559 
- AGS ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ในปี 

2561  
  ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรพฒันำบรกิำรใหม่ส ำหรบัใหเ้ช่ำอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นลำนจอดสนำมบนิ ณ ท่ำอำกำศ
ยำนนำนำชำติดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ โดยมีกำรน ำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์มำใช้เชื่อมต่อระบบกับ
ศุลกำกรและลูกคำ้สำยกำรบนิระหว่ำงประเทศเพื่อลดตน้ทุนในกำรใชซ้อฟทแ์วรภ์ำยนอก เพิม่ควำมสะดวกรวดเรว็และ
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน  

1) กำรลงทุนดำ้นอุปกรณ์ 
  ทำงกลุ่มบรษิทัไดม้กีำรลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรใหบ้รกิำรในคลงัสนิค้ำ เช่น รถยก
ไฟฟ้ำ ชัน้เกบ็ของต่ำงๆ ทีม่คีวำมหลำกหลำยมำกขึน้เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใชพ้ืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคำ้ภำยในคลงั 
และมกีำรเชื่อมต่ออุปกรณ์กบัระบบซอฟทแ์วรเ์พื่อประหยดัเวลำในกำรท ำงำนมำกยิง่ขึน้ 

2) กำรพฒันำซอฟทแ์วรเ์พื่อใชใ้นกำรท ำงำน 
 มกีำรลงทุนเพื่อผลติซอฟทแ์วรเ์พื่อรองรบักำรขยำยตวัของขอ้มลูในสำขำอื่นๆ ในประเทศใหเ้รว็ขึน้ ลดควำม 

ซ ้ำซอ้นในกำรท ำงำน ลดกำร re-key และมรีะบบตรวจสอบเพื่อลดควำมผดิพลำด 

3) กำรพฒันำบุคลำกร   
  ทำงบริษัทได้มกีำรจดักำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ในด้ำนกำรปฏิบตัิงำนให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดย
เป็นไปตำมมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดของสำยกำรบนิ อกีทัง้หน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิกรมกำรบนิพลเรอืน และ
ทำงบรษิัทได้ส่งพนักงำนไปอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ โดยตรงจำก IATA อำท ิProfessional Skill for Dangerous Goods 
Instructor, Aviation Security Awareness, Train the Trainer และ Initial Dangerous Goods CAT.6 เพื่อน ำควำมรู้ที่
ไดร้บัมำจดัท ำหลกัสตูรอบรมใหก้บัพนักงำนในบรษิทั เพื่อเพิม่ศกัยภำพกำรใหบ้รกิำรตำมมำตรฐำนสำกล 
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2. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 
2.1 ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรือ (Shipping Line Agencies) 

 บรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมทุน ด ำเนินธุรกิจตวัแทนขำยระวำงสนิค้ำสำยกำรเดนิเรอืและให้บรกิำรกำรขนส่ง
สนิคำ้ทำงทะเลโดยใชร้ะบบตูค้อนเทนเนอร ์ใหบ้รกิำรกำรขนส่งแบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร ์(FCL) รวมทัง้ท ำกำรจ ำหน่ำย
ระวำงขนส่งสนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุน ด ำเนินธุรกจิตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรเดนิเรอื ทีใ่หบ้รกิำร
ขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลโดยระบบตูค้อนเทนเนอรแ์บบเตม็ตู ้(FCL) โดยท ำกำรจ ำหน่ำยระวำงขนส่งสนิคำ้ใหก้ลุ่มเป้ำหมำย 
เช่น ผูส่้งออก ผู้น ำเขำ้โดยตรง รวมทัง้กำรจ ำหน่ำยระวำงสนิคำ้ใหต้วัแทนผูป้ระกอบกำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ 
(Freight Forwarder, 3PL) เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำ  บรษิัทยงัให้บรกิำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจกำรขนส่ง
สินค้ำทำงทะเลให้แก่สำยกำรเดินเรือ รวมทัง้กำรบริหำรตู้สินค้ำ และบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง อำทิ กำรให้บริกำรจดัหำ
แรงงำนเพื่อบรหิำรจดักำรตู้สินคำ้ที่ท่ำเรอื (stevedoring) และจดัหำลำนพกัตู้สนิคำ้ใหแ้ก่สำยกำรเดนิเรอื ซึ่งปัจจุบนั 
บรษิทัเป็นตวัแทนสำยกำรเดนิเรอื ดงันี้ 

- สำยกำรเดนิเรอื Rizhao: TMA ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนแต่เพยีงผูเ้ดยีวใน
ประเทศไทย ใหแ้ก่สำยเดนิเรอื Rizhao ของบรษิทั Rizhao Port (Hong Kong) Shipping ตัง้แต่เดอืน
กนัยำยน 2560 ซึง่ Rizhao เป็นสำยกำรเดนิเรอืรฐัวสิำหกจิของจนี โดยมเีสน้ทำงกำรเดนิเรอืครอบคลุม
ประเทศจนี เวยีดนำม และไทย 

- สำยกำรเดนิเรอื CK Line: ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของ CKT ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่ำงบรษิทักบั CK 
Line ประเทศเกำหลใีต ้ โดยมเีสน้ทำงใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลระหว่ำงประเทศในภมูภิำคเอเชยี
เหนือและประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  มเีสน้ทำงใหบ้รกิำรระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ ประเทศเวยีดนำม จนี เกำหลใีต ้ญีปุ่่ น ฮ่องกง และไตห้วนั 

 
2.2 ธรุกิจให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์  
(Worldwide Less Than Container Load - LCL Service) 
บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่ำงบรษิทั และ เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์ ซึง่เป็นผู้

ใหบ้รกิำรระดบัโลกดำ้นรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอรใ์หแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรรบั
จดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศรำยย่อย ปัจจบุนั ECU มเีสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรจำกประเทศไทยไปยงัประเทศต่ำงๆ 
ทัว่โลก โดยมเีสน้ทำงกำรขนส่งทำงตรง มำกกว่ำ 50 เสน้ทำง และเสน้ทำงกำรขนส่งต่อเนื่องผำ่นเครอืขำ่ยเมอืงท่ำหลกั
ที ่ECU Worldwide มอียู่ เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลำงในกำรกระจำยสนิคำ้ทำงทะเลไปสู่เมอืงปลำยทำงมำกกว่ำ 1,000 เมอืง
ทัว่โลก 

 
2.3 ธรุกิจการขนส่งทางบก (Inland Container Transport) 

 ด ำเนินธุรกจิต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรธุรกจิตวัแทนสำยกำรเดนิเรอืทีใ่หบ้รกิำรขนส่งจำกเมอืงท่ำสู่เมอืงท่ำ 
(port to port) ไปยงักำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal Transport) โดยมุ่งเน้นธุรกิจกำรขนส่งทำงบกดว้ย
ระบบตู้คอนเทนเนอร์ โดยขยำยกำรใหบ้รกิำรครอบคลุมพธิีกำรศุลกำกรทีท่่ำเรอื และท ำกำรขนส่งตูค้อนเทนเนอรจ์ำก
ท่ำเรอืไปยงัปลำยทำงทีลู่กคำ้ตอ้งกำร ทัง้ภำยในประเทศและไปยงัประเทศเพื่อนบำ้น (Cross Border Service)  

 ในปี 2560 TMA เพิม่ธุรกจิขนส่งทำงบกโดยรถหวัลำก ใหบ้รกิำรขนส่งงำนตูค้อนเทนเนอร ์น ำเขำ้และส่งออก 
รวมถงึงำนลำกตูเ้ปล่ำสำยเรอื งำนขนส่งประเภทของเหลวหรอืก๊ำซจำกบ่อเตน็ ประเทศลำว มำยงัประเทศไทย  
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นโยบายการแข่งขนั 
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสนิค้าทางทะเลและทางบก แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตาม
ธุรกจิการใหบ้รกิารดงันี้ 

1. ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรือและการขนส่งสินค้าทางบก 
1) ผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ทีม่กีารขนส่งสนิคา้ไปยงัประเทศทีส่ายการเดนิเรอื Rizhao และ CK Line ใหบ้รกิาร 
2) ผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder, 3PL) 
3) กลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอื 

 
2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์
1) ผู้รบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศที่มเีครอืข่ายทัว่โลก (Multi-National Freight Forwarder) ที่เป็น 

Global Account ของ ECU Worldwide 
2) ผูป้ระกอบการไทยทีใ่หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (Local Freight Forwarder) 
3) ตวัแทนออกของรบัอนุญาต (Licensed Custom Broker) 
4) ผูส่้งออกทีเ่ป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
5) บริษัทผู้ให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว (Packing Company / Packing House) ที่

ตอ้งการขนส่งสนิคา้ โดยเฉพาะสนิคา้หตัถกรรมทีซ่ื้อจากประเทศไทยกลบัไปยงัประเทศบา้นเกดิ 
 

สภาวะการแข่งขนั   
1. ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรือและการขนส่งทางบก 

  การใหบ้รกิารในเส้นทางที่เป็น Niche Market ที่ปรมิาณอุปทานระวางเรอืโดยเฉลี่ยทัง้ปียงัไม่เกินอุปสงค์ใน
ตลาด การท าก าไรยงัคงเป็นไปในทศิทางทีด่ ีเช่น เสน้ทางการใหบ้รกิารไปยงัเมอืง Rizhao ซึง่เป็นเมอืงท่าทีย่งัไม่เคยมี
การให้บริการแบบเส้นทางตรงจากประเทศไทยไปยงัเมืองท่านี้ เส้นทางการขนส่งสินค้าไปยงัท่าเรือรองของญี่ป่นุ 
(Japan Outport) โดยเน้นกล่มุสินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สินค้าทางการเกษตร และอาหารส าเร็จรูป ส าหรับการ
ให้บริการในเส้นทางอื่นๆ ที่ทางบริษัทให้บริการอยู่นัน้ จดัเป็นเส้นทางที่ยงัมีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีสถานการณ์การแข่งขนัอาจพบการตัดราคาโดยคู่แข่งได้ เช่น  ในช่วง Low Season อาจมีการ
ต่อรองราคาจากลูกคา้ทีม่ปีรมิาณความถีใ่นการส่งสนิคา้สงู 
 

2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์
  ปัจจุบนัมผีูใ้หบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอรอ์ยู่เป็นจ ำนวน
มำก โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูใ้หบ้รกิำรรำยย่อยในระดบัประเทศ (Local NVOCC operator) มจี ำนวนมำกกว่ำ 30 รำย ซึ่ง
ส่วนใหญ่มคีวำมช ำนำญในกำรใหบ้รกิำรในตลำดใดตลำดหนึ่งโดยเฉพำะ และอีกกลุ่มคอืกลุ่มผูใ้หบ้รกิำรรำยใหญ่ใน
ระดบัโลกและระดบัภูมภิำค (Global / Regional NVOCC Player) ทีม่จี ำนวนน้อยกว่ำ 10 รำย แต่เป็นกลุ่มผูใ้หบ้รกิำร
ทีส่ำมำรถใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงหลำกหลำยและครอบคลุมทัว่โลก จงึท ำใหก้ลุ่มผูใ้หบ้รกิำรรำยใหญ่ในระดบัโลกและระดบั
ภูมภิำคมส่ีวนแบ่งกำรตลำดรวมกนัมำกถงึรอ้ยละ 30 ถงึรอ้ยละ 40   
  กำรทีบ่รษิทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในเครอืข่ำย เอก็คู่ เวลิด์ไวด์ ทีม่สีมำชกิเครอืข่ำยในทัว่
ทุกภูมภิำคของโลก  ประกอบกบักำรด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เตม็ตู้
คอนเทนเนอรม์ำกว่ำ 20  ปี ของบรษิทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด ์(ประเทศไทย) ท ำใหม้บีรกิำรทีค่รอบคลุมทัง้จ ำนวนและปรมิำณ
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กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลแบบ LCL ทัง้หมดในประเทศไทย โดย เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) เป็นผู้
ใหบ้รกิำรชัน้น ำทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัโลก 

ควำมผนัผวนทำงเศรษฐกจิในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อธุรกจิทัว่โลก แต่ธุรกจิหลกัดำ้นกำรขนส่งสินค้ำแบบไม่ 
เตม็ตู้ (LCL) ของ ECU Worldwide กย็งัคงมกีำรเตบิโตอย่ำงมัน่คง แมว้่ำสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัอเมรกิำและจนี

ส่งผลให้กำรเติบโตของบรกิำรทุกอย่ำงปรบัตวัลดลง แต่ในทำงกลบักนั ECU Worldwide (Thailand) ยงัคงเติบโตได้

อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 เรำไดเ้ปิดบรกิำรเสน้ทำงตรง (Direct Service) จำกประเทศไทยเพิม่เตมิอกี 3 เสน้ทำง 

รวมแลว้ตอนนี้เรำมบีรกิำรตรงถงึ 29 เสน้ทำงและเสน้ทำงเชื่อมต่ออื่นๆ อกีมำกมำย 

  นอกจำกนี้ยงัเป็นปีทีด่ขีองตลำดสหรฐัอเมรกิำ เพรำะสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัอเมรกิำและจนี ท ำใหผู้ผ้ลติ

หลำยรำยยำ้ยฐำนกำรผลติจำกจนีมำยงัภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพำะเวยีดนำม กมัพชูำ และไทย 

 

กลยุทธท์างการตลาด-  ธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 
1. ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรือและการขนส่งทางบก 
1) การใหบ้รกิารในเสน้ทางทีม่ผีูใ้หบ้รกิารน้อยราย (Niche Market)  

   กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลในเส้นทางที่มีผู้ให้บริการน้อยราย  เพื่อหลีกเลี่ยง
ภาวะการแข่งขนัดา้นราคา และยงัเป็นการลดความเสีย่งจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของการใหบ้รกิาร
ขนส่งสนิคา้ทางทะเล 

2) ความร่วมมอืของกลุ่มบรษิทัย่อยในเครอื 
 กลุ่มบรษิทั มบีรษิทัในเครอืใหบ้รกิารเป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ เช่น ECU TLG และ HLM 
ทีส่ามารถใหบ้รกิารลูกคา้ผ่านการใชบ้รกิารของ TMA และ CKT ทัง้ในส่วนของการขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก 

3) ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ต่อเนื่องหลายรปูแบบ (Multimodal Transport) 
      TMA ได้พฒันาการให้บริการจากการให้บริการจากเมืองท่าสู่เมืองท่า (port to port) เป็นการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ซึ่งท าใหท้างกลุ่มบรษิทัขยายขอบเขตการใหบ้รกิาร ทัง้การด าเนินพธิี
การศุลกากรที่ท่าเรือและท าการขนส่งต่อเนื่ องจากท่าเรือไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้าต้องการ  ทัง้
ภายในประเทศและการขนส่งขา้มพรมแดนไปยงัประเทศเพื่อนบา้น (Cross Border Service) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและ
ต่อยอดการใหบ้รกิารใหก้บัลูกคา้ทีค่รอบคลุมทัง้การขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก 

4) การพฒันาธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางบกดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร ์(Inland Container Transport) 
       TMA จะมุ่งเน้นขยายการขนส่งสนิค้าทางบกด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อรองรบัลูกค้าที่ใชบ้รกิารสายการ

เดนิเรอืทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทน และลูกคา้ของบรษิทัย่อยในเครอื รวมถงึการขยายฐานไปยงัลูกคา้ของสายการเดนิเรอื
อื่นๆ อีกด้วย และจะท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการลานรบัฝากตู้คอนเทนเนอร์ 
(Container Depot) 

5) การพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิาร (Quality and Customer Focus) 
           กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นในการพฒันาคุณภาพบรกิาร เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั และสรา้งความพอใจให้แก่ลูกคา้ 
จงึท าใหไ้ดร้บัการรบัรองคุณภาพและประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ ดงันี้ 

- TMA ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2005 ส าหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารตวัแทนผู้รบัจดัการขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ 

- CKT ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2005 ส าหรับการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศ โดยระบบตูค้อนเทนเนอร ์ 
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2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์
1) การเป็นผูใ้หบ้รกิารชัน้น าระดบัโลกทีม่เีครอืขา่ยทัว่โลก  

   ECU เป็นหนึ่งในผูน้ าระดบัโลกในฐานะผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเลแบบไมม่เีรอืเป็นของตวัเอง ทีม่คีวาม
ช านาญโดยเฉพาะการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้แบบ LCL ผ่านเครอืขา่ยของ ECU Worldwide ทีม่อียู่ทัว่โลก และใหบ้รกิาร
ภายใตแ้บรนดเ์ดยีวกนัอย่างแทจ้รงิ มทีมีขายทีส่ามารถรองรบัลูกคา้ทัง้ในระดบัโลก ระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ 
ภายใตน้โยบายมุ่งเน้นการตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ โดยในปี 2562 มกีารเพิม่เสน้ทางการใหบ้รกิารขาออก ไป
ยงัเมอืงไฮฟง ประเทศเวยีดนาม และเมอืงฮากาตะ ประเทศญีปุ่่ น 

2)  การเขา้ใจถงึความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเจาะจง เพื่อการใหบ้รกิารเฉพาะกลุ่มใหบ้รกิารอย่างม ี
ประสทิธภิาพ 
กลุ่ม ECU Worldwide มกีารท าการวจิยัเชงิคุณภาพ ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์กลุ่มเจาะจง (Focus group) โดยท า

การสมัภาษณ์กลุ่มลูกคา้เป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ ทัง้ในระดบัโลกและในระดบัภูมภิาค เพื่อศกึษาถงึ
ความตอ้งการของลูกคา้เพื่อใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3) การพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิาร 
   กลุ่ม ECU Worldwide ได้ท าการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสะดวกคล่องตัว โดยเป็นผู้

ใหบ้รกิารแบบ NVOCC รายแรกทีใ่หบ้รกิารเชื่อมโยงไปยงั INTTRA ซึ่งเป็น Web Portal ทีร่วบรวมบรกิารต่างๆ ของ
สายการเดินเรือชัน้น าหลายสาย ให้ลูกค้าสามารถท าจองระวางขนส่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้  ซึ่งเป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพและคุณภาพการขนส่งโดยรวมอย่างมนีัยส าคญั 

4) การใหบ้รกิารขนส่งทีร่วดเรว็ และมบีรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
   ECU มุ่งเน้นการเพิม่เสน้ทางขนส่งสนิคา้ทางตรงใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดบัการบรกิารที่

รวดเรว็และสะดวกมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ยงัจดัใหม้ที่าเรอืและสถานีบรรจุและแยกสนิคา้กระจายอยู่ตามพืน้ทีต่่างๆ อนั
ได้แก่ คลงัสนิค้าที่ท่าเรอืคลองเตย คลงัสนิค้าที่สถานีบรรจุและแยกสนิคา้ลาดกระบงั ลานบรรจุและขนส่งสนิค้า เวยี   
โลจสิตกิส ์ทีน่ิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และลานบรรจุและขนส่งสนิคา้ เคอร์รี ่สยาม ซพีอร์ท ทีท่่าเรอืแหลม
ฉบงั เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ทีเ่ป็นทัง้ผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ 

 ในปี 2562 ECU Worldwide ได้ส่งทมี IT ซอฟต์แวร์มายงัประเทศไทยเพื่อปรบัปรุงระบบให้สามารถใช้กับ

กระบวนการท างานของประเทศไทย โดยการใชแ้พลตฟอร์มที ่ECU Worldwide พฒันาขึน้มาเพื่ออ านวยความสะดวก

ใหก้บัลูกคา้และเสรมิประสทิธภิาพการท างานภายในเครอืข่ายองค์กร ไดแ้ก่ โปรแกรม TOPAZ ทีพ่ฒันาขึน้มาเพื่อใช้

ภายในองค์กร ซึ่งจะมกีารเก็บบนัทกึขอ้มูลตัง้แต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางบนระบบ cloud และทุกสาขาของ ECU 

Worldwide จากทัว่โลกสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวไดต้ลอดเวลา 

 ซึง่การแบ่งปันขอ้มลูบนระบบ cloud ท าใหข้อ้มลูมคีวามเสถยีรมากยิง่ขึน้ และยงัสามารถตรวจสอบการท างาน
ไดทุ้กขัน้ตอนมคีวามแม่นย าและถูกต้องมากยิง่ขึน้ ระบบดงักล่าวยงัช่วยลดขัน้ตอนการท างานในส่วนอื่นๆ เช่น การ
กรอกขอ้มลูทีส่ามารถเชื่อมต่อศุลกากรปลายทางไดท้นัท ี
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3. กลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

3.1 ธรุกิจผูใ้ห้บริการรบัขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Logistics Service) 

ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทัง้ทางอากาศ ทางทะเล และการขนส่งสนิคา้ผ่าน 
แดน(Cross Border) ใหแ้ก่ลูกคา้ผูน้ าเขา้และส่งออกโดยตรง ทีม่บีรกิารครอบคลุมเรื่องพธิกีารดา้นศุลกากร เป็นตวัแทน
ออกของ และด าเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งใหแ้ก่ผูน้ าเขา้และส่งออกสนิคา้และเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาเกี่ยวกบั
เรื่องสทิธทิางภาษแีละขัน้ตอนการด าเนินการขอ อย. ใหแ้ก่ลูกคา้ 

3.2 ธรุกิจผู้ให้บริการด้านการบริหารคลงัสินค้าและการกระจายสินค้าในประเทศส าหรบัสินค้าทัว่ไป  
(Warehouse and Distribution) 
ด าเนินธุรกจิบรกิารการขนส่งสนิคา้และการกระจายสนิคา้ในประเทศแบบครบวงจร ทัง้การรบัสนิคา้จาก 

โรงงานท่าเรอื หรอืท่าอากาศยาน เพื่อน าส่งหรอืจดัเกบ็เขา้คลงัสนิคา้ บรกิารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และบรกิารบรหิารสนิคา้
คงคลงั ใหแ้ก่ลูกคา้ผูน้ าเขา้และส่งออก โดยในปัจจบุนัเรามคีลงัสนิคา้รองรบัการบรกิารในพืน้ทีร่วม 3,296 ตารางเมตร 
โดยตัง้อยู่บนถนนคลองส่งน ้าสุวรรณภูมบิางนา-ตราด กม.19 ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพดา้นโลจสิตกิสใ์นประเทศไทย 
 
นโยบายการแข่งขนั 
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามธุรกจิการใหบ้รกิาร
ดงันี้ 

1. ธรุกิจผู้ให้บริการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดแ้ก่ผูน้ าเขา้และผูส่้งออกสนิคา้ โดยเน้นทีผู่น้ าเขา้สนิคา้ทัง้สนิคา้ในกลุ่มอตุสาหกรรม  

และสนิคา้อุปโภคบรโิภค ไดแ้ก่ สนิคา้ดา้นโทรคมนาคมและคอมพวิเตอร ์เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง อาหาร ยาและเวชภณัฑ์ 
เป็นตน้ 

2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบับริหารโลจิสติกสภ์ายในประเทศ 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกัเป็นผู้น าเข้าและผู้จดัจ าหน่ายสินค้า ทัง้ในประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีมูลค่า

ค่อนขา้งสูง โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามต้องการใชบ้รกิารดา้นคลงัสนิคา้ การบรหิารสนิคา้คงคลงั รวมทัง้การกระจาย
สนิค้าภายในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีสาขาอยู่ภายใน
ห้างสรรพสนิค้า ผู้จดัจ าหน่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและอุปกรณ์ส านักงาน ผู้จดัจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา ผู้ผลติและจดั
จ าหน่ายผลติภณัฑสุ์ขภาพและความงาม และผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้เครื่องแต่งกาย อาทิ เสือ้ผา้และกระเป๋าแฟชัน่ 

 
สภาวะการแข่งขนั 

1. ธรุกิจผู้ให้บริการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 การแข่งขนัในธุรกจิการรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศอยู่ในระดบัสูงจากการทีม่ผีูใ้หบ้รกิารในตลาด
เป็นจ านวนมากทัง้ผู้ใหบ้รกิารในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบัโลก  และการทีแ่นวโน้มด้านการส่งออกของ
ไทย เปลีย่นจากเดมิทีเ่ป็นกลุ่มสนิคา้ดา้นการเกษตร มาเป็นการพฒันาสนิคา้ทีม่มีลูค่าสงูมากขึน้ ดงันัน้แมม้ลูค่าในการ
ส่งออกจะสูงขึ้น แต่อตัราการเติบโตของปรมิาณการส่งออกมแีนวโน้มลดลง อาจส่งผลต่อปรมิาณการใช้บรกิารด้าน     
โลจสิตกิส ์ทีค่ดิค่าระวางตามปรมิาณการขนส่ง  
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2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบับริหารโลจิสติกสภ์ายในประเทศ 
 ปัจจุบนัธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรมกีารเปิดใหบ้รกิารกนัอย่างแพร่หลาย ทัง้คู่แขง่รายใหญ่ที่

เป็นบรษิทัขา้มชาต ิและคู่แข่งทีเ่ป็นบรษิทัของไทยอกีจ านวนมากทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั ท าใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้ง
ท าการวางต าแหน่งขององค์กรในทิศทางที่ชดัเจน เพื่อให้ง่ายในการสื่อสาร และแข่งขนักับคู่แข่งต่างๆ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  

 
กลยุทธท์างการตลาด - ธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

1. การให้บริการแบบครบวงจร 
 กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Service) มีการให้บริการครอบคลุมทุก

ขัน้ตอนของการด าเนินงานธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเน้นจุดแข็งทัง้ของ TLG ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ และ TSC ในฐานะผู้เชีย่วชาญด้านการบรหิารโลจสิตกิส์ภายในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการใหบ้รกิาร
และสามารถน าเสนอโซลูชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ และตน้ทุนโลจสิตกิสท์ีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้หแ้ก่ลูกคา้ 

2. การมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างให้ผลิตภณัฑโ์ลจิสติกส ์
 กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการสรา้งความแตกต่างในการใหบ้รกิาร โดยใชค้วามช านาญในการบรหิารโลจสิตกิสอ์ย่างมี

ประสทิธภิาพ ตัง้แต่การวางแผนขนส่ง การจดัเกบ็ และกระจายสนิคา้ตามค าสัง่ซื้อทีไ่ดร้บั วเิคราะห์ขอ้มลูในการแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัลูกคา้เพื่อใชใ้นการลดตน้ทุน หรอืแกไ้ขปัญหาในการท างานใหก้ารท างานเป็นไปอย่างราบรื่น และมุ่งเน้นที่
จะเป็นผูน้ าการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์ าหรบักลุ่มสนิคา้ทีก่ลุ่มบรษิทัตัง้เป้าหมายไว ้ 

3. การมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑโ์ลจิสติกสใ์หม่ๆ 
 กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาผลติภณัฑ์โลจสิตกิสใ์หม่ๆ เพื่อรองรบัแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และรปูแบบการคา้ใหม่ รวมถงึพฤตกิรรมของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นไป เช่น E-fulfillment เพื่อรองรบักลุ่มลูกคา้ E-commerce  
4. การพฒันาบุคลากรให้เป็น Logistics Solution Partner 

 กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตและการสร้างสมัพนัธภาพที่ดกีับลูกค้าในระยะยาว โดยเน้นพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถในการเป็นที่ปรกึษาและให้บรกิารด้านโลจสิติกส์ ผ่านการรบัฟังปัญหาและความ
ตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั เพื่อสรา้งโลจสิตกิสโ์ซลูชัน่สใ์หต้อบโจทยลู์กคา้แต่ละราย 

5. การยกระดบัและพฒันาคณุภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ มคีวามตรงต่อเวลาและปลอดภยั ดว้ยประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการคุณภาพในการใหบ้รกิาร โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิาร ดงันี้ 
- TLG ได ้ISO 9001:2015 ส าหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ในปี 2559 
- TSC ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ส าหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิค้าภายในประเทศ 

ในปี 2560 
- ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ บรษิทัฯ มุ่งเน้นขยายฐานลูกคา้ Key Account โดย

เริม่ส่งผลในเชงิบวกต่อผลประกอบการตัง้แต่ไตรมาส 1/2562 ท าใหเ้ราสามารถใหบ้รกิารดา้นการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทัง้ทางอากาศและทางทะเล รวมทัง้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องได้อย่าง
หลากหลายยิง่ขึน้ โดยมุ่งเน้นการขยายฐานกลุ่มลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพในการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศและบรกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร โดยเฉพาะในกลุ่มลูกคา้ E-commerce ซึ่งมอีตัราการเตบิโตแบบ
กา้วกระโดดและเป็นกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามตอ้งการในการใชบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสอ์ย่างหลากหลายตัง้แต่ตน้
น ้าถงึปลายน ้า 
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- ธุรกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ บรษิทัตัง้เป้าการเพิม่ความสามารถในการสรา้งอตัราการท าก าไรต่อตาราง
เมตรให้มากยิง่ขึ้น โดยจะไม่เน้นกลุ่มลูกค้าที่มคีวามต้องการเพยีงการจดัเก็บสนิค้า แต่จะมุ่ง เน้นกลุ่ม
ลูกคา้ทีม่กีารใชบ้รกิารทีห่ลากหลายประเภทในคลงัสนิคา้ 

 

4. กลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 
4.1 ธรุกิจการให้บริการโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละ สินค้าอนัตราย (Hazardous and Dangerous  
Goods Logistics Integrator) 
ด าเนินธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Logistics Integrator) ให้บริการขนส่งสินค้า 

อนัตรายและเคมภีณัฑ์ระหว่างประเทศทัง้ทางอากาศและทางทะเล บรกิารเดนิพธิกีารศุลกากรและตวัแทนออกของ 
(Customs Clearance) ทัง้ส าหรบัการน าเขา้และการส่งออก บรกิารคลงัสนิค้าและจดัการสินค้าคงคลงัส าหรบัสินค้า
เคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตรายโดยเฉพาะ และบรกิารขนส่งและกระจายสนิคา้ในประเทศหรอืจดัส่งออกจากคลงัสนิคา้ไป
ยงัต่างประเทศ โดยในปัจจุบนัเรามคีลงัสนิคา้เฉพาะทางส าหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายใหบ้รกิารตัง้อยู่ในโครงการ 
Ticon Logistics Park บนถนนบางนา-ตราด กม. 39 จ.ฉะเชงิเทรา บนพืน้ที ่25,435 ตร.ม. โดยในปี พ.ศ. 2562 มกีาร
ขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้อนัตรายเกอืบ 2,000 ตร.ม. เพื่อรองรบัความตอ้งการกลุ่มลูกคา้ทีเ่ตบิโตสงูขึน้ ซึง่มทีัง้พืน้ทีจ่ดัเกบ็
สนิคา้ทัว่ไปและจดัเกบ็แบบหอ้งเยน็ 

 

4.2 ธรุกิจผูใ้ห้บริการด้านบรรจภุณัฑสิ์นค้าอนัตราย (Dangerous Goods Packaging Solution 
Provider) 
ด าเนินธุรกิจการจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์และให้บรกิารรบับรรจุส าหรบัสนิค้าอนัตรายที่ใชใ้นการขนส่งสนิคา้

ทางอากาศ  ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2561 ทีผ่่ำนมำ ทำงบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) มกีำรเขำ้
ซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั DG Packaging Pte., Ltd. (DGPS) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์ทีด่ ำเนินธุรกจิ
จดัจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑแ์ละใหบ้รกิำรรบับรรจุส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทีใ่ชใ้นกำรขนส่งสนิคำ้ ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ซึง่กำร
เขำ้ถอืหุน้ DG Packaging Pte., Ltd. (DGPS) ครัง้นี้ ถอืเป็นก้ำวย่ำงทำงยุทธศำสตร์ทีส่ ำคญัของกลุ่มธุรกจิโลจสิติกส์
ส ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำยในกำรขยำยธุรกจิในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในประเทศสงิคโปร ์ซึง่นอกจำกจะเป็น
ศูนย์กลำงทำงกำรคำ้ในภูมภิำคอำเซยีน ยงัเป็นศูนย์กลำงของตลำดโลจสิตกิส์ส ำหรบัสนิค้ำเคมแีละสนิคำ้อนัตรำยใน
ภูมภิำคนี้อกีดว้ย 

 

นโยบายการแข่งขนั 
  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกจิโลจสิตกิสส์ าหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามธุรกจิ
การใหบ้รกิารดงันี้ 

1. ธรุกิจการให้บริการโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย (Hazardous and Dangerous  
Goods Logistics Integrator) 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมเคม ีเช่น บรษิทัผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่าย และผูใ้ชเ้คมภีณัฑแ์ละ
สนิคา้อนัตราย เป็นต้น รวมถงึบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยฐานของลูกคา้ของบรษิทั
มากกว่าร้อยละ 90 เป็นบรษิัทขา้มชาติ (Multinational Corporation) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรษิัทจากทวปียุโรป ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น เกาหล ีจนี เป็นหลกั  ในขณะทีบ่รษิทัในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบรษิทัรายย่อย (SME)  

 ลกัษณะการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทีเ่ป็นบรษิทัขา้มชาต ิส่วนใหญ่หากมปีรมิาณงานจ านวนมากจะด าเนินการใน
ลักษณะการเปิดประมูลเพื่อแข่งขนัการให้บริการและจะมีการลงนามสัญญาการให้บริการเป็นระยะเวลา 1-3 ปี 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้อนัตราย  
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2. ธรุกิจผู้ให้บริการด้านบรรจภุณัฑสิ์นค้าอนัตราย (Dangerous Goods Packaging Solution  
Provider) 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส าคญัไดแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ทีเ่ลอืกใชบ้รกิารแบ่งบรรจุ บรกิารส าแดงขอ้มูลสนิค้า
อนัตราย และการตดิฉลากบรรจุภณัฑ์ใหม้คีวามสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของการขนส่งสนิคา้อนัตรายระหว่างประเทศ
ทางอากาศของ DGP กลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมยานยนตท์ีเ่น้นมาตรฐานบรรจุภณัฑค์ุณภาพและมาตรฐานสงู และกลุ่ม
ลูกค้าในอุตสาหกรรมเคมภีัณฑ์ที่เน้นในด้านการส่งตัวอย่างสารเคม ี(สินค้าอนัตราย) ไปยงัประเทศต่างๆ  ที่ลูกค้า
ตอ้งการเปิดตลาดใหม่ 
 
สภาวะการแข่งขนั 

รปูแบบของธุรกจิของกลุ่มบรษิทั มุ่งเน้นใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรส าหรบัอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์
และสินค้าอนัตรายเป็นหลกั โดยการน าองค์ความรู้เฉพาะด้านสารเคมีและสินค้าอนัตรายมาผสานกับการบริหาร
จดัการโลจสิติกส์แบบบูรณาการ  ท าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัจะเลอืกใช้บรกิารด้านโลจสิติกส์มากกว่า 1 บรกิาร 
(Multi-Services หรอื Integrated Services)    
  ภาวะของการแข่งขนัในธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรบัสารเคมีและสินค้าอนัตรายนี้  พบว่ามีลกัษณะที่เฉพาะตัว
เนื่องจากมคีู่แขง่ในตลาดน้อยราย ทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรส าหรบัสารเคมแีละสนิคา้อนัตรายได้
เช่นเดยีวกบัทางกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่ทีพ่บจะเป็นคู่แขง่ทีใ่หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสบ์างบรกิารแก่กลุ่มสนิคา้ทีเ่ป็นสารเคมี
และสนิค้าอนัตราย หรอืคู่แข่งที่ให้บรกิารโลจสิติกส์ได้ครบวงจรแต่การให้บรกิารจะไม่ได้มคีวามช านาญเฉพาะด้าน
เกี่ยวกบัสารเคมแีละสนิคา้อนัตราย และดว้ยสภาวะของการใหค้วามส าคญัแก่การรกัษาความปลอดภยั ทัง้ดา้นชวีอนา
มัย สิ่งแวดล้อม และความมัน่คง ทางภาคอุตสาหกรรมเคมีจึงเริ่มให้ความส าคัญกับศักยภาพของผู้ประกอบการ          
โลจิสติกส์ในการให้บรกิารขนส่งและกระจายสินค้าอนัตรายและสารเคมไีด้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดดา้นการขนส่งสนิคา้อนัตรายทีม่คีวามซบัซอ้นและมคีวามยุ่งยากมากขึน้ 
   นอกจากนี้  การให้บรกิารด้านบรรจุภณัฑ์ส าหรบัเคมภีณัฑ์และสนิค้าอนัตรายส าหรบัการขนส่งทางอากาศ 
ต้องอาศยัความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดด้านการขนส่งสนิค้าอนัตรายทางอากาศที่บงัคบัใช้โดย IATA/ICAO ซึ่งผู้
ใหบ้รกิารรบัขนส่งจ าเป็นตอ้งไดร้บัการอบรมความรูเ้ฉพาะเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดสากลอย่างเคร่งครดั 
ดงันัน้จงึเป็นโอกาสทีด่ใีนการลดระดบัการแขง่ขนัและเอือ้ต่อการเตบิโตของด าเนินธุรกจินี้ในอนาคต 
 
กลยุทธท์างการตลาด -  ธรุกิจการให้บริการโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย  

1. การให้บริการแบบครบวงจรส าหรบัอตุสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตรายโดยเฉพาะ และ 
การเป็นผู้จ าหน่ายและให้บริการด้านบรรจุภณัฑ์ส าหรบัสินค้าอนัตรายชัน้น าในระดบัภมิูภาคและ

ขยายธรุกิจสู่ระดบัโลก 

 กลุ่มบรษิทัมวีตัถุประสงค์ในการพฒันาและด าเนินการใหก้ลุ่มบรษิทัเป็นผู้ใหบ้รกิารด้านโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจรแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์และสนิค้าอนัตรายโดยเฉพาะ (Specialized Logistics Integrator)  จงึมุ่งเน้น
การพฒันาบริการให้มคีรอบคลุมความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะทางมากขึ้นของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม
เคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตราย  โดยพฒันาการใหบ้รกิารรูปแบบต่างๆ แก่ลูกคา้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจดัตัง้  HTM เพื่อ
เป็นบริษัทขนส่งและกระจายสินค้าอนัตรายโดยเฉพาะ ซึ่งจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบด้านคุณภาพการบริการของ
พนักงานขบัรถ คุณภาพรถบรรทุกรวมถงึระบบการบ ารุงรกัษา และระบบบรหิารจดัการภายในทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความเขม้งวดในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อมและความมัน่คง และไดจ้ดัตัง้ DGP เพื่อใหบ้รกิารดา้น
บรรจุภณัฑ์สนิคา้อนัตรายทีผ่่านการควบคุมคุณภาพ และผ่านการทดสอบและรบัรองมาตรฐานของบรรจุภณัฑ์สินค้า
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อนัตรายตามขอ้ก าหนดดา้นการทดสอบบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่งสนิคา้อนัตรายของสหประชาชาต ิการใหบ้รกิารทีค่รบ
วงจรจะมส่ีวนช่วยใหลู้กคา้เลอืกใชบ้รกิารและเพิม่รายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัมากขึน้   
 

2. การมีจดุยืนทางด้านกลยุทธท่ี์ชดัเจน ในการเป็นผู้ทีความรู้และความเช่ียวชาญด้านโลจิสติกส ์
ส าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

กลุ่มบริษัทวางต าแหน่งด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบรษิัท โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจสิติกส์ส าหรบั
สนิคา้อนัตราย (DG Logistics Specialist) ซึง่เป็นการสื่อสารถงึความเขา้ใจในเชงิลกึของบรกิารทีก่ลุ่มบรษิทัมไีปสู่กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายหลกัทีส่่วนใหญ่ทีเ่ป็นบรษิทัขา้มชาต ิ (Multinational Corporation) ในอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์ โดยเน้น
องคป์ระกอบทีส่ าคญัของการด าเนินธุรกจิดว้ยคุณค่า 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) องคค์วามรูด้า้นการจดัการสารเคม ี(Chemical Knowledge) 
การจดัการสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑเ์ป็นเรื่องทีล่ะเอยีดอ่อนและมคีวามซบัซอ้นสงู  จงึจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของบุคลากร รวมถงึความเขา้ใจในกฎหมาย ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏบิตัทิัง้ในระดบัประเทศ 
และระหว่างประเทศ กลุ่มบรษิทัจงึจดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการองคค์วามรูภ้ายใน การวางแผนการฝึกอบรมความรูด้า้น
สนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ์เฉพาะทางไวอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีม่อีงค์
ความรู้เชงิเทคนิค (Technical Knowledge Based DG Logistics Integrator) และน าไปสู่การพฒันาบรกิารมูลค่าเพิม่
ใหม่ๆ และการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

2) ความเชีย่วชาญดา้นโลจสิตกิส ์(Logistics Expertise) 
กลุ่มบรษิัทมกีารพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง โดยได้รบัรางวลั และการรบัรอง

มาตรฐานการใหบ้รกิารต่างๆ ดงันี้ 
- HLM ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร ISO 9001: 2015 เมื่อวนัที ่23 พฤษภำคม 2561 
- HLM ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร ISO 9001: 2008 เมื่อวนัที ่12 ตุลำคม พ.ศ. 2554 
- HLM ไดร้บัรำงวลั Prime Minister’s Export Award (PM Export Award) จำกกรมส่งเสรมิกำรคำ้ระหว่ำง

ประเทศในปี พ.ศ. 2554 และได้รบัรำงวลั Export Logistics Model Award (ELMA) จำกกรมส่งเสริม
กำรคำ้ระหว่ำงประเทศในปี 2551 2552 และ 2554 

- HLM ไดร้บัรำงวลัประกำศเกยีรตคิุณจรรยำบรรณดเีด่น (The Thai Chamber of Commerce Business 
Ethics Standard Test Award) จำกหอกำรคำ้ไทย ในปี พ.ศ. 2552 

- HTM (บรษิัท ฮำซเคม ทรำนส์แมเนจเมนท์ จ ำกดั) ได้รบัรำงวลั “มำตรฐำนคุณภำพบรกิำรขนส่งดว้ย
รถบรรทุก” จำกกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม ในวนัที ่7 มถิุนำยน 2561 

- DGP ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร ISO 9001: 2015 เมื่อวนัที ่21 พฤษภำคม 2562 
3) ความเป็นเลศิดา้นความปลอดภยั (Safety Excellence) 
กลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอย่างตอ่เนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิดา้นความปลอดภยั  อาชวีอนามยั 

สิง่แวดล้อม และความมัน่คง โดยการด าเนินธุรกิจภายใต้ปรชัญา Responsible Care® ดูแลด้วยความรบัผดิชอบ ซึ่ง
หมายถงึการมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้ง  ตรงไปตรงมา โปร่งใส และตรวจสอบไดเ้สมอ เพื่อการพฒันาของ
ธุรกิจอย่างยัง่ยนืในระยะยาว ในปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทางบรษิทั HLM ได้เขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิการจดัท าระบบ
มาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Occupational Safety and HealthManagement 
System Standard) ซึง่เป็นระบบมาตรฐานทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของ ISO 45001 จดัโดยสถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์กรมหาชน) (สสปท.) กระทรวงแรงงาน โดยทางบรษิทั HLM ไดเ้ขา้รบั
การประเมนิอยู่ในระดบัสงูสุดคอืระดบั Platinum 
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3. การให้ความรู้และมีส่วนร่วมในเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ และการด าเนินกิจกรรมด้านความ 
 รบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกบั

ความส าคญัของการขนส่งเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

กลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการมส่ีวนร่วมในเครอืขา่ยหน่วยงานต่างๆ และกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม เพื่อเป็นการสร้างเครอืข่ายทางธุรกิจและช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นองค์กรที่มอีงค์ความรู้เชงิ
เทคนิค มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง รวมถงึสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้ทีเ่ลอืกใชบ้รกิารเพื่อความยัง่ยนืของธุรกจิใน
ระยะยาว การเข้าร่วมประชุมและการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรและสถาบันต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการมคีวามรูเ้กี่ยวกบัโลจสิติกส์ส าหรบัสนิค้าอนัตรายมากขึ้น ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสินค้า
อนัตรายหนัมาเลอืกใช้ผู้ให้บรกิารด้านโลจสิติกส์ส าหรบัสนิค้าอนัตรายโดยเฉพาะ อย่างเช่นกลุ่มบรษิัทมากขึ้น  โดย
ผูแ้ทนของกลุ่มบรษิทัเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านเครอืขา่ยหน่วยงานต่างๆ ผ่านการด าเนินการที่
หลากหลายในหลายปีทีผ่่านมา เช่น 

1) ดา้นโลจสิตกิส ์
- โครงกำรฝึกอบรมยกระดบัองคค์วำมรูใ้หก้บัลูกคำ้ส ำคญัของบรษิทัซึง่ด ำเนินกำรตลอดปี พ.ศ. 2562 ต่อ

เน่ืองมำจำกปี พ.ศ. 2561 
- กำรเข้ำร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต (มคอ. 2) สำขำกำรจัดกำร

เทคโนโลยโีลจสิตกิสแ์ละกำรกระจำยสนิคำ้ (หลกัสูตร พ.ศ. 2563) คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยั
รำชภฏัธนบุร ี

- กำรเป็นวทิยำกรใหค้วำมรูใ้นหลกัสตูรส ำหรบันักบรหิำรโลจสิตกิสร์ะดบัต้น (Logistics Management for 
Young Executive Program) ซึ่งเป็นโครงกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงวทิยำลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลำยเชน 
มหำวทิยำลยัศรปีทุม ร่วมกบัสมำคมผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรยีนธุรกจิ
กำรขนส่งและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ (ITBS) 

- ทบทวนมำตรฐำนอำชพีและคุณวุฒอิำชพีตำมกรอบคุณวุฒวิชิำชพี (8 ระดบั) ของธุรกจิผูร้บัจดักำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ จดัโดยสถำบนัคุณวุฒวิชิำชพี (TPQI) และสมำคมผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศ (TIFFA) 

- กำรเป็นวิทยำกรเข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวและประชำสัมพนัธ์ (Press Conference & Roadshow) งำน 
TILOG-LOGISTIX 2019 ณ เมอืงหนิงโป และเมอืงหนำนจงิ ประเทศจนี ร่วมจดัโดยกรมส่งเสรมิกำรคำ้
ระหว่ำงประเทศ (DITP) กระทรวงพำณิชย ์และบรษิทั รีด้ เทรดเดก็ซ์ จ ำกดั 

- กำรเป็นผู้ด ำเนินรำยกำรสัมมนำเพื่อกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงไทย -ไต้หวัน 
(Logistics Collaboration Across Regions) ในงำน TILOG LOGISTIX 2019 ร่วมจดัโดยกรมส่งเสรมิ
กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ (DITP) กระทรวงพำณิชย ์และบรษิทั รีด้ เทรดเดก็ซ์ จ ำกดั 

- กำรเป็นวทิยำกรงำนสมัมนำโครงกำร “กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัเกณฑ์มำตรฐำนสำกล” ภำยใต้
หวัขอ้ “ยกระดบัมำตรฐำนโลจสิติกส์ไทย สู่ควำมเป็นเลศิอย่ำงยัง่ยืน” จดัโดยส ำนักพฒันำและส่งเสรมิ
ธุรกจิบรกิำรกรมส่งเสรมิกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 

- กำรเป็นวิทยำกรอบรมให้กับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันฝึกอบรม มหำวิทยำลัย สมำคม ใน
ภำคอุตสำหกรรมโลจสิตกิสท์ัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่ใหค้วำมรูใ้นดำ้นโลจสิตกิส ์กำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศ กำรขนส่งและกำรจดัเกบ็สนิคำ้อนัตรำย กำรจ ำแนกและกำรตดิฉลำกสำรเคม ีกำรประเมนิควำม
เสีย่งสำรเคม ีกฎหมำยดำ้นกำรก ำกบัดแูลวตัถุอนัตรำยในประเทศไทย เป็นตน้ 
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2) ดา้นการจดัการสารเคม ี
- การผลกัดนัโครงการความร่วมมอืดา้นกรอบการจดัการสารเคมรีะหว่างประเทศ โดย กระทรวงเศรษฐกจิ

การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry) ประเทศญี่ปุ่ น ร่วมกับสมาคม
ศษิย์เก่าศูนย์วฒันธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (The Association for 
Overseas Technical Scholarship (AOTS) และกองบรหิารจดัการวตัถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย 

- การเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูด้า้นระบบการจ าแนกและตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก 
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS) ใ ห้ กับ กอ ง
บริหารจัดการวัตถุอันตราย และกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยในโรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- การเขา้ร่วมใหค้วามคดิเห็นต่อการสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ต่อ (ร่าง) พระราชบญัญตัสิารเคม ี(The 
ChemicalsAct) 

- การเข้าร่วมการผลกัดนัแผนการด าเนินงานของกลุ่ม Responsible Care® ดูแลด้วยความรบัผดิชอบ
กลุ่มอุตสาหกรรมเคม ีสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย ในหลายๆ ดา้น 

- การจดังานฉลองครบรอบ 20 ปีความส าเรจ็ของกลุ่ม Responsible Care® ดูแลดว้ยความรบัผดิชอบใน
ประเทศไทย ในงานสัมมนา “ปี 2020 : ยุคใหม่ของความร่วมมือในการดูแลด้วยความรับผิดชอบ 
(Beyond 2020 : The New Era of Responsible Care Collaboration)” 

- การจดังานพธิลีงนามต่อกฎบตัรด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมภายใต้งาน Beyond 
2030 : 20 th Years Anniversary of Responsible Care® 's Success in Thailand การประชุมระดับ
เอเชยีแปซฟิิคขององค์กรดูแลดว้ยความรบัผดิชอบในเอเชยีแปซฟิิค (Asia Pacific Responsible Care 
Organization) การประชุมระดบัอาเซียนว่าด้วยการพฒันาการกรอบกฎหมายการด าเนินการจดัการ
สารเคมใีนระดบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Regulatory Co-operation Workshop) 

- การให้ความคิดเห็นเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติส าหรับกฎหมายด้านการจดัการสารเคมีและสินค้า
อนัตรายของหน่วยงานราชการต่างๆ 

- การเป็นวิทยากรอบรมให้กับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม มหาวิทยาลัย สมาคม ใน
ภาคอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งใหค้วามรู้ในด้านการขนส่งและการจดัเก็บส้นคา้
อนัตราย การจ าแนกและการติดฉลากสารเคม ีการประเมนิความเสีย่งสารเคม ีกฎหมายดา้นการก ากบั
ดแูลวตัถุอนัตรายในประเทศไทย เป็นตน้ 

3) ดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้ม 
- กำรเป็นทีป่รกึษำใหก้บักลุ่มอุตสำหกรรมเคม ีสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
- กำรเป็นที่ปรกึษำ ให้ขอ้เสนอแนะ และเขำ้ร่วมประชุมให้ควำมคดิเห็นกบัทำงคณะกรรมกำรนโยบำย

ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เช่น กำรด ำเนินกำรจดัท ำแผน
ยุทธศำสตรข์องศูนยค์วำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (ศปอส.) 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

บรษิทัมปัีจจยัความเสีย่งหลกัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ดงันี้ 

3.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจ  
1. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงคู่ค้าทางธรุกิจรายใหญ่ 

กลุ่มธุรกิจการให้บรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศในส่วนการประกอบธุรกิจตวัแทนสายการบนิ กลุ่มบรษิัทมี
ต้นทุนในการจดัหาบรกิารระวางสนิคา้ทางอากาศใหแ้ก่ลูกคา้จากบรษิทั ไทย แอร์เอเชยี เอก็ซ์ จ า กดั (“TAAX”) และ
บรษิัทไทยแอร์เอเชยี จ ากดั (“TAA”) ในปี 2561 – ปี 2562 คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 27.1 และร้อยละ 31.8 ของต้นทุน
รวมของบรษิทัตามล าดบัจงึถอืไดว้่ากลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทางอากาศของกลุ่มบรษิทั มคีวามเสีย่งจากการ
พึง่พงิคู่คา้รายใหญ่ ซึ่งหากกลุ่มบรษิทัไม่ไดร้บัการต่อสญัญาในการเป็นตวัแทนสายการบนิเหล่านี้ในอนาคต อาจส่งผล
ต่อการจดัหาบรกิารของกลุ่มบรษิัทและอาจส่งผลให้รายได้จากการให้บรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศของกลุ่มบริษัท
ลดลงอย่างมนีัยส าคญัได ้

กลุ่มบรษิทั ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึไดม้กีารเจรจากบัทางกลุ่มแอร์เอเชยี ซึ่งตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้น
ไป กลุ่มบรษิัทได้เริม่ด าเนินธุรกิจโดยจดัตัง้บรษิัทร่วมทุนกบับรษิัท เทเลพอร์ต เอเวอรี่แวร์ จ า กดั (“TLP”) ซึ่งเป็น
บรษิทัในกลุ่มแอรเ์อเชยี ชื่อ บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TLP-TH”) เพื่อประกอบธุรกจิตวัแทนสายการบนิ 
ใหก้บักลุ่มแอรเ์อเชยี ซึง่รวมถงึ บรษิทั ไทยแอรเ์อเชยี เอก็ซ์ จ ากดั และบรษิทั ไทยแอรเ์อเชยี จ ากดั โดยความร่วมมอื
ดงักล่าวจะท า ใหบ้รษิทัลดความเสีย่งในการต่ออายุสญัญาตวัแทนการขายระวางสนิคา้กบัทาง TAA และ TAAX 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงสายการบินใดสายการบินหนึ่งและเพิ่มเส้นทางการให้บริการให้
ครอบคลุมมากขึ้น กลุ่มบรษิัทยงัมกีารติดต่อและเจรจาขอเป็นตวัแทนการขายระวางสนิค้ากบัสายการบนิอื่นๆ โดย
มุ่งเน้นการตดิต่อและเจรจาธุรกจิกบัสายการบนิทีม่เีส้นทางการใหบ้รกิารทีไ่ม่ทบัซ้อนกบัเสน้ทางการบนิของสายการ
บนิกลุ่มบรษิทัเป็นตวั แทนการขายระวางสนิคา้ในปัจจุบนั ทัง้ในประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน (AEC) ซึง่กลุ่มบรษิทัมี
จ านวนสายการบนิใหบ้รกิารด าเนินงานเป็นตวัแทนการขายระวางสนิคา้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิสม์รีายไดจ้ากลูกคา้รายหนึ่ง ในปี 2561 – ปี 2562 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
28.2 และร้อยละ 18.6 ของรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจบริหารจดัการโลจสิติกส์ ตามล าดบั จึงถือได้ว่ากลุ่มธุรกิจการ
บรหิารจดัการโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิลูกคา้รายใหญ่ ซึง่หากในอนาคตสญัญาการใหบ้ริการ
ระหว่างกลุ่มบรษิทัและลูกคา้หมดอายุลง และลูกคา้รายนี้ไม่ท าการต่อสญัญาและหยุดใชบ้รกิารของกลุ่มธุรกจิบรหิาร
จดัการโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทัอาจส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารในกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิสข์องกลุ่ม
บรษิทัลดลงอย่างมนีัยส าคญั อย่างไรกด็เีมื่อเปรยีบเทยีบรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ขา้งตน้กบัรายไดร้วมของกลุ่มบรษิทั
จะเห็นว่ามีสดัส่วนที่น้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 1.4 และร้อยละ 1.2 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2561-2562 
ตามล าดบั 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างดจีงึไดม้กีารวางแผนธุรกจิใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีด่เีพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยจดัท าแผนการด าเนินงานเพื่อใหลู้กคา้
ต่อ  สญัญากับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง และส าหรบัลูกค้าประจ า ที่มีความสมัพนัธ์ที่ดีกับกลุ่มบริษัทมาเป็นระยะ
เวลานานได้มีการจดัท าแผนสญัญาระยะยาว หรือสญัญาต่อเนื่อง รวมทัง้มีการจดัท าแผนการหาลูกค้ารายใหม่ๆ 
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เพิม่เติมเพื่อเป็นการขยายธุรกจิและเป็นการทดแทนกรณีลูกค้ารายเดมิไม่ต่อสญัญากบักลุ่มบรษิทั ซึ่งจะเห็นไดจ้าก
อตัราพึง่พงิลูกคา้รายใหญ่ทีล่ดลงต่อเนื่อง 

ในช่วงระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้มีการต่อสัญญากับลูกค้า และมีการให้บริการเสมอมา 
นอกจากนี้เนื่องจากกลุ่มบรษิัท มกีารให้บรกิารในหลายกลุ่มธุรกิจ ที่มกีารให้บรกิารที่หลากหลายในราคาตลาดที่มี
ความสามารถในการแข่งขนัสูง จงึถอืเป็นหนึ่งในขบวนการทีช่่วยลดความเสีย่งในการพึง่พงิลูกคา้ประเภทใดประเภท
หนึ่งทัง้ส าหรบัเฉพาะกลุ่มธุรกจิและส าหรบักลุ่มบรษิทัโดยรวมได้ 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าระวาง 

ต้นทุนค่าระวางเครื่องบนิและต้นทุนค่าระวางเรอืถอืเป็นต้นทุนหลกัในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยใน
ปี 2561 – ปี 2562 ต้นทุนค่าระวางเครื่องบนิคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 79.2 และร้อยละ 88.4 ของต้นทุนรวมตามล าดบั 
และต้นทุนค่าระวางเรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.8 และรอ้ยละ 1.1 ของต้นทุนรวม ตามล าดบั ราคาค่าระวางเครื่องบนิ
และค่าระวางเรอืเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์ และอุปทานในตลาด ความผนัผวนของราคาค่าระวางเครื่องบนิและค่า
ระวางเรอืมผีลกระทบต่อตน้ทุนการใหบ้รกิารและก าไรสุทธขิองกลุ่มบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั หากกลุ่มบรษิทัไม่สามารถ
ปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ตามตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ได ้

ส าหรบัธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในการประกอบธุรกิจตัวแทนสายการบิน ราคาต้นทุนค่าระวาง
เครื่องบนิของกลุ่มบรษิทัเป็นตน้ทุนคงที ่โดยกลุ่มบรษิทัจ่ายค่าระวางเครื่องบนิใหแ้ก่สายการบนิในรปูแบบเหมาจ่ายทุก
เสน้ทางการบนิของสายการบนิตามทีม่กีารระบุไวใ้นสญัญา GSA และในการประกอบธุรกจิผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางอากาศ 
ต้นทุนค่าระวางทีผ่นัแปรตามราคาตลาด เป็นต้นทุนทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บัมาจากสายการบนิหรอืตวัแทนสายการบนิต่างๆ 
โดยตรง ไม่ได้มีการผ่านตวัแทนอื่นแต่อย่างใด ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจดัการราคาค่าระวางสินค้าทาง
อากาศใหเ้ป็นราคาทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาด ซึง่ราคาค่าระวางสนิคา้ในแต่ละเสน้ทางเป็นราคาทีม่รีาคาตลาดอ้างองิ 
และการเสนอราคาต่อลูกคา้บรษิทั เสนอราคาในราคาตน้ทุนบวกก าไรขัน้ต ่า ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึสามารถผลกัความผนั
ผวนดา้นราคานี้ไปยงัลูกคา้ไดส่้วนหนึ่ง อกีทัง้การทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศรายใหญ่ทีม่กีาร
จองพืน้ทีร่ะวางสนิคา้ค่อนขา้งมาก ท าใหก้ลุ่มบรษิทัมอี านาจการต่อรองราคาค่าระวางทีค่่อนขา้งสูง ส่งผลใหร้าคาค่า
ระวางสนิคา้ทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บัเป็นราคาทีม่อีตัราการผนัผวนต ่ากว่าราคาทีผู่ป้ระกอบการรายย่อยไดร้บัจากตวัแทนสาย
การบนิ ท า ใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวามสามารถในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ดว้ยความผนัผวนทางดา้นราคาทีต่ ่ากว่าผูป้ระกอบการ
รายเลก็รายอื่น  

อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป การที่กลุ่มบรษิัทเขา้ร่วมทุนในการด าเนินกิจการ TLP-TH ร่วมกบั 
TLP จะท าให ้กลุ่มบรษิทัสามารถลดความเสีย่งในส่วนต้นทุนค่าระวางเครื่องบนิทีเ่ป็นตน้ทุนคงที ่ซึง่เป็นไปตามสญัญา
แบบเหมาภายใตส้ญัญา GSA เดมิ โดย TLP-TH จะด าเนินธุรกจิเป็นตวัแทนสายการบนิ เพื่อขายระวางสนิคา้สายการ
บนิขาออกจากประเทศไทยใหก้บักลุ่มแอรเ์อเชยีทัง้หมด 

ส าหรบัธุรกิจการให้บรกิารขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ กลุ่มบริษัทมกีารคาดการณ์ปรมิาณความ
ต้องการขนส่งของลูกค้าและจองระวางเป็นปรมิาณมากในคราวเดยีวกนัเพื่อเพิม่อ านาจการต่อรองราคา กลุ่มบรษิทั
ด าเนินการใหม้กีารตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกล้ชิดเพื่อคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มราคาค่าระวาง เพื่อให้
สามารถก าหนดราคาใหบ้รกิารใหม้ส่ีวนต่างก าไรทีส่ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของราคาได ้นอกจากนี้หากเสน้ทาง
การขนส่งทีลู่กคา้ต้องการเป็นเสน้ทางทีส่ายการเดนิเรอืทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทน กลุ่มบรษิทัจะเลอืกใชบ้ริการของสาย
การเดนิเรอืนัน้ๆ เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาและการท าก าไร นอกจากวธิกีารบรหิารตน้ทุนทีก่ล่าว
มาแลว้ กลุ่มบรษิทัยงัไดร้บัประโยชน์จากการร่วมทุนกบับรษิทั ECU Hold NV จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรวมรวบ
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สนิคา้เพื่อการขนส่งสนิคา้ทางทะเลชัน้น าระดบัโลก จดัตัง้ ECU ใหบ้รกิารในการรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ
ทางทะเล การร่วมทุนกบับรษิทัผูใ้หบ้รกิารชัน้น าระดบัโลก ท าใหก้ล่มุบรษิทัสามารถใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเลผ่าน
การให้บรกิารของบรษิทัร่วมทุนที่มอี านาจการต่อรองเรื่องราคากบัสายการเดนิเรอืต่างๆ เนื่องจาก ECU มบีรษิทัแม่
เป็นผูใ้หบ้รกิารรวบรวมสนิคา้เพื่อการขนส่งสนิคา้แบบ NVOCC ทางทะเลชัน้น าระดบัโลกทีม่สี านักงานสาขามากกว่า 
300 สาขาทัว่โลก ใหบ้รกิารใน 160 ประเทศ ครอบคลุมการใหบ้รกิารในเมอืงท่าต้นทางและปลายทาง มากกว่า 4,000 
เมอืงทัว่โลก และมปีรมิาณการขนส่งทัว่โลกของกลุ่มรวมมากกว่า 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรอืมากกว่า 250,000  ตู้
คอนเทนเนอร์ต่อปี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและการท าก าไรเพิ่ มขึ้นจาก
ความสามารถในการบรหิารจดัการค่าระวาง ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้ท าใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งจาก
ความผนัผวนของค่าระวางสนิคา้ได ้

4. ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

ธุรกจิบรกิารโลจสิตกิสใ์นประเทศไทยเป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสูง มจี านวนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องการเงินลงทุนสูง แต่เน้นการมีความสมัพนัธ์อนัดีกับลูกค้าและคู่ค้า และ
ความสามารถในการขายระวางซึง่ท าใหคู้่แขง่ขนัรายใหม่สามารถเขา้มาแขง่ขนัในอุตสาหกรรมไดง้า่ย หากการแขง่ขนัมี
ความรุนแรงมากขึน้หรอืมผีูป้ระกอบการรายใหม่เพิม่ขึน้ อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ท าใหก้ลุ่มบรษิทั
มลูีกคา้น้อยลงหรอืท าใหต้อ้งลดราคาค่าบรกิารซึง่อาจมผีลท าใหร้ายไดแ้ละก าไรของกลุ่มบรษิทัลดลง 

อย่างไรกด็ ีการแข่งขนัในธุรกจิโลจสิตกิสเ์น้นความช านาญในเสน้ทางและการจดัการของแต่ละประเภทของ
สนิคา้ ความรวดเรว็ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การมเีครอืข่ายทีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถในการ
จัดหาบริการให้แก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีประสบการณ์ที่ไว้ใจได้                
ความเชีย่วชาญในธุรกจิจะถูกสัง่สมมาจากประสบการณ์ในการใหบ้รกิารกลุ่มบรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิเป็นอย่าง
มากมายาวนาน เน่ืองจากประสบการณ์ทีส่ัง่สมมากว่า 27 ปี และมลูีกคา้ทีใ่ชบ้รกิารกลุ่มบรษิทัมาอย่างต่อเน่ือง ซึง่อาจ
ไม่มผีูป้ระกอบการมากนักทีท่ าได ้ตลอดจนความสามารถในการต่อรอง ราคาอตัราค่าระวาง ซึง่กลุ่มบรษิทัมขีนาดใหญ่
มปีรมิาณการจองซื้อระวางในปรมิาณทีม่าก ท าใหย้งัสามารถควบคุมตน้ทุนค่าบรกิารไดใ้นระดบัทีส่ามารถแขง่ขนัได ้ 

นอกจากนี้กลุ่มบรษิทัยงัตระหนักถงึความเสีย่งจากการแขง่ขนัจงึมกีารพฒันาและขยายการบรกิารมุ่งเน้นการ
ให้บรกิารอย่างครบวงจรใหค้รอบคลุมความต้องการบรกิารด้านโลจสิตกิส์ของลูกค้าในทุกๆ ด้าน โดยแบ่งกลุ่มธุรกจิ
ใหบ้รกิารออกเป็น 4 กลุ่มธุรกจิหลกั อนัไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ กลุ่มธุรกจิการขนส่งสนิคา้ทางทะเล
และทางบก กลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์และกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์ าหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย โดยให้
ความส าคญัในการใหบ้รกิารในแต่ละบรกิารในเชงิลกึเพื่อใหเ้กดิความช านาญเฉพาะดา้น สามารถรองรบัทัง้กลุ่มลูกคา้
เฉพาะทางและลูกค้าทัว่ไปได้ กลุ่มบรษิัทยงัมุ่งเน้นการยกระดบัความสามารถในการให้บรกิารต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และพฒันาระบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน เพิม่
ความรวดเรว็ในการตอบสนองงาน และช่วยลดค่าใชจ้่าย เพื่อสรา้งความแตกต่างใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั อกีทัง้กลุ่มบรษิทั ได้
ท าการร่วมทุนกบับรษิทัพนัมติรทางธุรกิจต่างชาตทิัง้ที่เป็นบรษิทัในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก อาท ิECU CK Line 
Around Logistics Group กลุ่มแอรเ์อเชยี และ DGP เพื่อป้องกนัการลงทุนและการเขา้มารุกตลาดโลจสิตกิสข์องบรษิทั
ต่างชาต ิซึ่งการขยายตวัและพฒันาการใหบ้รกิารรต่างๆ ของกล่มุบรษิทัเป็นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและ
รกัษาลูกคา้ของบรษิทั 
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5. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทมกีารด าเนินธุรกิจในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบบรษิัทจ ากัดและในรูปแบบสาขาของกลุ่มบรษิัท    
ท าให้อาจมคีวามเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากความแตกต่างและความไม่คุ้นเคยในกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และวฒันธรรม อกีทัง้ตลาดต่างประเทศอาจมบีรษิทัต่างชาตจิ านวนมากทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะใกลเ้คยีงกนักบั
ธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ดงันัน้การขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ อาจท าใหก้ลุ่มบรษิทัต้องเผชญิกบัการแข่งขนักบัคู่แข่ ง
ทางการคา้และความเสีย่งดงัทีก่ล่าวมาแลว้มากขึน้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึมกีารจดัท าการวเิคราะหข์อ้มลูธุรกจิและขอ้มลูความเสีย่งในดา้น
ต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจการลงทุนในประเทศต่างๆ โดยกลุ่มบรษิทัมนีโยบายพจิารณา
หาพนัธมติรทางธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ในธุรกจิโลจสิตกิสใ์นแต่ละประเทศมาเป็นผูร้่วมทุนในธุรกจิ 
เพื่อช่วยบรหิารจดัการธุรกจิทัง้ในดา้นกฎหมายขอ้บงัคบั วฒันธรรม และการแขง่ขนั อกีทัง้การลงทุนจดัตัง้และประกอบ
ธุรกิจในประเทศต่างๆ ต้องการเงินลงทุนที่มีจ านวนค่อนข้างสูง การมีผู้ร่วมทุนจะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาด
ประสบการณ์ในการลงทุนในประเทศนัน้ๆ และพนัธมติรในต่างประเทศเหล่านัน้ยงัมส่ีวนในการช่วยบรษิทัท าธุรกจิใน
ต่างประเทศอีกด้วย ดงัได้เห็นจากการเขา้ร่วมลงทุนกบักลุ่ม DGP ส าหรบัธุรกิจกลุ่มขนส่งสนิค้าอนัตรายและสนิค้า
เคมีภัณฑ์ การเข้าร่วมกับกลุ่ม Around Logistics Management ส าหรบัธุรกิจกลุ่มขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยเป็น
ตวัแทนสายการบนิในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวยีดนาม ประเทศฮ่องกง ประเทศจนีรวมถึงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยงัมีการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพื่อนบ้านโดยร่วมทุนกับคู่ค้าในประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศพม่า ในส่วนธุรกจิการเป็นตวัแทนสายการบนิ 

6. ความเส่ียงจากเงินลงทุนธรุกิจร่วมทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิทัไดม้กีารเขา้ลงทุนในธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องกบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
ขยายธุรกจิและหาพนัธมติรในการประกอบธุรกจิ โดยการลงทุนดงักล่าวมทีัง้ในลกัษณะการเขา้ร่วมลงทุน และการเขา้
ซื้อกิจการ ซึ่งการลงทุนดงักล่าวท าให้อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทร่วมทุนไม่สามารถด าเนินธุรกิจ และมีผล
ประกอบการไดต้ามเป้าหมายทีป่ระมาณการไว ้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัได้เขา้ลงทุน และ
กระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว โดยการเขา้ซื้อกจิการทีม่มีลูค่าทีส่งู กลุ่มบรษิทัจะไดม้กีารวเิคราะห์
ขอ้มูลทางธุรกจิ ประเดน็ความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ การตรวจสอบสถานะของกจิการทัง้ทางดา้นการเงนิบญัช ีและ
กฎหมายรวมถงึมกีารประเมนิมลูค่ากจิการทีเ่หมาะสมก่อนการเขา้ซื้อกจิการ รวมถงึการเขา้ซื้อกจิการจะเขา้ถอืหุน้ใน
สดัส่วนไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อให้ผู้บรหิาร และผู้ถือหุ้นเดมิยงัคงบรหิารธุรกิจต่อไป ตลอดจนมขีอ้ตกลงในการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้เดมิทีข่าย ตามผลประกอบการทีส่ามารถท าไดใ้นอนาคตภายหลงัจากที่
กลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนแล้ว ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะช่วยลดความเสีย่งจากการทีผ่ลประกอบการจะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัไดม้กีารส่งบุคลากรเขา้ไปศกึษาดูงานในกจิการต่างๆ ทีบ่รษิทัเขา้ร่วมลงทุนอกีดว้ย 
เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจถงึธุรกจิ และสามารถบรหิารกจิการดงักล่าวต่อไดใ้นอนาคต 

นอกจากนี้ จากการเขา้ร่วมทุนส าหรบัการซื้อกจิการทีผ่่านมา โดยเฉพาะ DG Packaging Pte., Ltd. ส าหรบั
กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรบัสินค้าอนัตรายและเคมีภัณฑ์ ตัง้แต่ปี 2561 และกลุ่ม Around Logistics Management 
ส าหรบักลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ในปี 2562 ทีผ่่านมา ทัง้ 2 การลงทุนดงักล่าวยงัคงสามารถท าผลประกอบการ
ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่ท าใหบ้รษิทัสามารถรบัรูท้ ัง้ผลก าไรจากการลงทุนและเงนิปันผล 
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7. ความเส่ียงจากการด าเนินการขนส่งท่ีมีความเสียหายหรือการส่งมอบสินค้าล่าช้าไม่ตรงตาม 
ก าหนดเวลา 

การประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรของกลุ่มบรษิทั มคีวามเสีย่งจากการถูกฟ้องรอ้ง
จากการใหบ้รกิารอนัเนื่องมาจากความเสยีหายของสนิคา้ การสูญหายของสนิคา้ การเกดิอุบตัเิหตุระหว่างปฏบิตังิาน 
หรอืการขนส่งล่าชา้ไม่ตรงตามก าหนด ทีอ่าจมสีาเหตุมาจากการเกิดอุบตัเิหตุทีรุ่นแรง เช่น การเกดิเพลงิไหม ้หรอือาจ
มสีาเหตุมาจากภยัธรรมชาต ิเช่น พายุฝนหรอืเหตุสุดวสิยัอื่นๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิทัง้
ส่วนทีเ่ป็นทรพัยส์นิภายใตก้รรมสทิธขิองลูกคา้และของกลุ่มบรษิทั ท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการชดเชยค่าเสียหาย ค่าปรบั 
และส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงและรายไดข้องกลุ่มบรษิทั ในปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการชดเชย
ค่าเสยีหายใหแ้ก่ลูกคา้รวมเป็นมลูค่า 1.40 ล้านบาท และ 1.6 ล้านบาทตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.05 และรอ้ยละ 
0.07 ของรายไดร้วมของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัไม่สามารถรบัรองไดว้่าจะสามารถส่งมอบสนิคา้ไดต้รงตามก าหนดทุก
งาน และจะไม่เกดิความเสยีหายขึน้เลย ซึ่งอาจเกิดจากปัจจยัอื่นๆ ที่กลุ่มบรษิัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อุบตัเิหตุ 
เที่ยวบนิยกเลกิ การชุมนุม ภยัพบิตัิทางธรรมชาต ิเป็นต้น อย่างไรก็ด ีความล่าช้า  เนื่องจากปัจจยัต่างๆ ที่กล่าวไว้
ขา้งตน้เป็นขอ้ยกเวน้ความรบัผดิทางธุรกจิซึง่ระบุในสญัญาอยู่แลว้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึไดท้ าประกนัภยัทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 
ซึง่ครอบคลุมถงึสนิคา้ทีร่บัฝากในคลงัสนิคา้ของกลุ่มบรษิทั โดยระบุเงือ่นไขในการรบัผดิชอบความเสยีหายอย่างชดัเจน
และระบุความรบัผดิชอบสูงสุดของกลุ่มบรษิทั เพื่อลดภาระและความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มบรษิทักบัลูกคา้ทีอ่าจเกดิขึน้ 
ทัง้นี้ อุตสาหกรรมการบรกิารดา้นโลจสิตกิสม์กีฎหมาย กฎระเบยีบการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศคุม้ครองความรบัผดิ
สูงสุดของผู้ประกอบการ ทัง้ด้านการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก อาท ิ IATA FIATA และพรบ.ขนส่งทาง
ทะเล เป็นตน้ 

นอกจากนี้กลุ่มบรษิทัยงัไดก้ าหนดแนวทางและพฒันาระบบต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งจากความเสยีหายหรอื
การส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ไม่ตรงตามก าหนดเวลา ดงันี้  

• ก าหนดแนวทางป้องกนัและจดัท าแผนการด าเนินงานกรณีฉุกเฉิน 

• ก าหนดความรบัผดิชอบและค่าปรบั ในกรณีที่ผู้ขนส่งสนิค้า (supplier) ไม่สามารถส่งสนิค้าได้ตามคุณภาพ
หรอืตามก าหนดเวลา และจดัใหม้กีารประเมนิผลงานของผูข้นส่งสนิคา้ทุกปี 

• เพิม่มาตรการการตรวจสอบระบบการท างานภายในและการประสานงานใหค้รอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น         
โดยประสานงานกบัคลงัสนิคา้เรื่องระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการโหลดสนิคา้ทัง้หมด เพื่อหาแนวทางป้องกนัความ 
ล่าชา้ เช่น การเปิดท างานล่วงเวลาในตอนเชา้ การโหลดสนิคา้ล่วงหน้า เป็นตน้ 

• การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อตดิตามสถานะสนิคา้ระหว่างการขนส่ง 

8. ความเส่ียงจากการจดัหาพื้นท่ีคลงัสินค้าให้บริการ 

การใหบ้รกิารจดัเกบ็สนิคา้และบรหิารคลงัสนิคา้ของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์ าหรบัสนิคา้อนัตราย
และเคมภีณัฑ์และกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารการจดัการโลจสิตกิส ์เป็นการด าเนินงาน ณ คลงัสนิคา้ทีก่ลุ่มบรษิทัท าการ
เช่าจากผู้ประกอบการใหบ้รกิารเช่าคลงัสนิค้าเป็นหลกัคลงัสนิค้าของกลุ่มธุรกิจการใหบ้รกิารโลจสิตกิส์ส าหรบัสนิคา้
อนัตรายและเคมภีณัฑ์นัน้ตัง้อยู่ในโครงการ Frasers Property Logistics Park บนถนนบางนา-ตราด กม. 39 ทัง้หมด 
โดยมพีื้นที่ใหบ้รกิารทัง้สิน้ 23,350 ตร.ม. โดยสญัญาเช่าคลงัสนิค้าระหว่างกลุ่มบรษิทั และบรษิัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี้ อินดสั   เทรยีล (ประเทศไทย) จ ากดั และ บรษิัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้อินดสัเทรยีล รที แมนเนจเม้นท์ 
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จ ากดั เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้อายุ 3 ปี ดงันัน้หากกลุ่มบรษิัท ไม่สามารถต่อสญัญาเช่าคลงัสนิค้ากบัทางกลุ่มบรษิทั  
เฟรเซอร์สได ้อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ รายได ้และก าไรของกลุ่มบรษิทั อย่างไรกด็ใีนช่วงระยะเวลากว่า   
9 ปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทั ไดร้บัการต่อสญัญาเช่าเสมอมา และมกีารขยายพืน้ทีเ่ช่ากบัทางกลุ่มบรษิทัเฟรเซอร์สอย่าง
ต่อเนื่อง  อกีทัง้ Frasers Property Logistics Park มกีารขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ์อย่างต่อเนื่องซึ่ง
เป็นโอกาสของบรษิทัในการขยายพืน้ทีเ่ช่า หากมคีวามจ าเป็นโดยไม่ตอ้งลงทุนสรา้งคลงัสนิคา้ของตวัเอง 

ส าหรบักลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารการจดัการโลจสิตกิส ์โดยบรษิทั TSC ไดเ้ช่าพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทีต่ัง้อยู่ที ่บางนา 
กม.19 จากบรษิทั ทรฟิเวนท์ แอส็เซท็ จ ากดั เป็นจ านวน 3,296 ตร.ม ซึ่งเป็นพืน้ทีเ่ช่าทีอ่าจมกีารขยายไดต้ามความ
ตอ้งการในอนาคต และหากพจิารณาในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงแลว้ ยงัคงมศีกัยภาพทีจ่ะขยายพืน้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้เพื่อรองรบัการ
ใหบ้รกิารในอนาคตได ้  นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัยงัมกีารศกึษาความเป็นไปไดใ้นการสรา้งคลงัสนิคา้เป็นของตนเองเพื่อ
ใหบ้รกิารอกีดว้ย 

9. ความเส่ียงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มบรษิทัไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นกระบวนการใหบ้รกิารหลกัของทุกกลุ่มธุรกจิทีค่รอบคลุม
ตัง้แต่กระบวนการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ การรบัสนิคา้ จดัเกบ็สนิคา้ จนถงึกระบวนการส่งมอบหรอืกระจายสนิคา้ใหก้บั
ลูกค้า และการติดตามสถานะสนิค้า เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน เพื่อความรวดเร็วในการให้บรกิารและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดต้นทุนและความซ ้าซ้อนในการให้บริการของกลุ่มบริษัท ดงันัน้ หากระบบ
ดงักล่าวมคีวามผดิพลาดอนัก่อใหเ้กดิการสูญหายของขอ้มูล  อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ชื่อเสยีง ฐานะทาง
การเงนิของกลุ่มบรษิทัได ้

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ ซึ่งอาจมปัีจจยัเสีย่งต่างๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกมากระทบ ท าใหร้ะบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ รวมทัง้อุปกรณ์เสยีหายได ้เพื่อบรหิารและจดัการ
ความเสีย่งจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูลสารสนเทศทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทางการบรหิารทีม่ี
ความส าคญัต่อองค์กรที่จ าเป็นต้องได้รบัการดูแลรกัษาเพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อการด าเนินการทางธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มบรษิทัจงึไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานเพื่อดูแล
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะ โดยจะท าการพฒันา ซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
บรษิทัใหม้เีสถยีรภาพโดยต่อเนื่อง สามารถแกไ้ขปัญหาในกรณีทีร่ะบบเกดิความเสยีหายไดอ้ย่างรวดเรว็ และจะท าการ
ทบทวนแผนงานอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้กลุ่มบรษิทั ยงัมกีารลงทุนตดิตัง้ระบบเครอืข่าย  การเก็บขอ้มูล (Storage 
Area Network – SAN) และรวมถงึการตัง้ศูนย์ส ารอง (Disaster Recovery Site) เพื่อใชใ้นการส ารองขอ้มูลของระบบ
คอมพิวเตอร์ และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายของขอ้มูล และเพื่อให้มขี้อมูลและระบบ
คอมพวิเตอร์ส าหรบัการใชง้านได้อย่างต่อเนื่อง มปีระสทิธภิาพ และในเวลาทีต่้องการอกีดว้ย รวมทัง้กลุ่มบรษิทัได้มี
การทดลองการใช้ศูนย์ส ารอง (DR Site) เป็นประจ าทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินก็สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องได ้

10. ความเส่ียงจากการด าเนินการจดัเกบ็และขนส่งสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ ์

ธุรกิจการให้บรกิารโลจสิติกส์ส าหรบัสนิค้าอนัตรายและเคมภีณัฑ์ (Chemical and Specialty Logistics) ถือ
เป็นธุรกิจที่ต้องอาศยัความช านาญเฉพาะทางในการบรหิารจดัการสนิค้า ทัง้ในขบวนการการจดัเก็บและการขนส่ง
สนิคา้ เพราะหากมกีารรัว่ไหลของสารเคม ีอาจเกดิความเสยีหายต่อสนิคา้ บุคลากร ทรพัย์สนิของลูกคา้และของกลุ่ม
บรษิทั รวมทัง้บุคคลอื่นทีอ่ยู่ภายในหรอืโดยรอบคลงัสนิคา้ และสิง่แวดลอ้มโดยรอบคลงัสนิคา้ดว้ย 
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กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั มุ่งเน้นความเป็นเลศิดา้นการ
จดัการ และการปฏบิตัติามกฎหมาย โดยกลุ่มบรษิทัมกีารกลัน่กรองสนิคา้ทีจ่ะขนส่งและจดัเกบ็ท าการจดัหาอุปกรณ์ 
เครื่องมอื และสถานทีจ่ดัเกบ็ใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ์โดยเฉพาะ จดัท าคู่มอืการใชอุ้ปกรณ์และการ
ใช้เครื่องมอืดว้ยความปลอดภยั  จดัท าแผนระบบการท างาน วธิปีฏิบตัแิละองค์ความรู ้การท างานขัน้ต้น และปฏิบตัิ
ตามกฎหมายทีเ่ป็นระเบยีบปฏบิตัขิองการขนส่ง ในระดบัสากล รวมทัง้กฎหมายในประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบรษิทัยงัมี
การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ความช านาญในการใหบ้รกิารและเพิม่มาตรการการป้องกนัใหร้ดักุมมาก
ขึน้ เพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการจดัเกบ็หรอืการขนส่งสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ์ 

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการท าประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ และประกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ เพื่อชดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 
ที่ครอบคลุมความรบัผดิชอบต่อสินค้า ต่อศุลกากร ต่อบุคคลภายนอก และจากการผิดพลาดและละเลย และความ
เสยีหายของทรพัยส์นิทีอ่าจเกดิจากอุบตัเิหตุจากสาเหตุภายนอกซึง่มสีาเหตุเน่ืองมาจากภยัวบิตั ิและภยัจากการกระท า
อนัป่าเถื่อนและเจตนารา้ย และอุบตัเิหตุอื่นๆ รวมถงึ การลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอย 

11. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ของบริษทั 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งระหว่างประเทศนัน้ต้องอาศยัความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบยีบ
ต่างๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการน าเข้าและส่งออก กฎหมายประเทศต่างๆ รวมทัง้เงื่อนไขในพธิกีารช าระเงนิระหว่างประเทศ
และพธิทีางศุลกากรทีถู่กต้องเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าลูกคา้จะสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
สามารถรบัส่งสนิคา้ไดต้ามก าหนดเวลา อกีทัง้การใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส์ส าหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ์ต้องมี
การปฏิบตัติามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทัง้ในระดบัต่างประเทศและในประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งเป็น
จ านวนมาก และตอ้งอาศยัผูม้คีวามรูค้วามช านาญเฉพาะทางในการขนส่งสนิคา้และการดแูลรกัษาสนิคา้อย่างปลอดภยั 
การป้องกนัภยัและระงบัเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากความผดิพลาดหรอือุบตัิเหตุในการขนส่งและจดัเกบ็สนิคา้อนัตรายและ
เคมภีณัฑ์อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อม หรอืต่อชวีติ ร่างกาย หรอือนามยั ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิผล
กระทบต่อชื่อเสยีง รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรของกลุ่มบรษิทั การด าเนินงานธุรกิจโลจสิติกส์ของกลุ่มบรษิทัจงึต้อง
อาศยับุคลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะทาง บุคลากรจงึเป็นปัจจยัหนึ่งในความส าเรจ็ของกลุ่มบรษิทั ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึ
มคีวามเสีย่งต่อการขาดแคลนบุคลากร หากกลุ่มบรษิทัสูญเสยีบุคลากรและไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนไดอ้าจส่งผล
กระทบทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อสถานะทางการเงนิ การด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัได ้ 

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการฝึกอบรม
พนักงานเพื่อพฒันาความสามารถอย่างต่อเนื่อง จดัท าแผนวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน และมแีผนการ
จดัสรรผลตอบแทน สวสัดิการที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทัง้ยงัมีการจดัท านโยบาย
แผนการสืบทอดต าแหน่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของงานในต าแหน่งที่มีบทบาทส าคญัต่อหน่วยงานโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏบิตังิานของผู้บรหิารและพนักงานของกลุ่มบรษิทัใหม้คีวามตัง้ใจใน
การท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ และเพื่อสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รหิารและพนักงาน ทีม่ผีลงาน
โดดเด่นและหาทดแทนไดย้ากใหท้ างานกบับรษิทัต่อไปในระยะยาว ดงันัน้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 
เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2560 มมีติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธใินการซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทั โดยจดัสรรหุน้สามญัจ านวน 4,500,000 หุน้ และใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 10,500,000 สทิธ ิใหก้บัพนักงาน
ของบรษิทั 
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12. ความเส่ียงจากนโยบายของรฐับาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การประกอบธุรกจิโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรของกลุ่มบรษิทั ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของภาครฐั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการเก็บภาษี เช่น อตัราภาษีน าเข้าและส่งออก นโยบายเกี่ยวกับเขตปลอดอากร 
นโยบายการพฒันาท่าเรอื และท่าอากาศยาน ซึง่หากรฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายไปใน
ทศิทางที่จะส่งผลลบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท เช่นการเพิม่อตัราภาษีน า เขา้ การขึ้นภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืการ
ยกเลิกสัญญาเช่าในเขตท่าเรือและท่าอากาศยาน อาจท าให้กลุ่มบริษัทหรือลูกค้ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น นอก จากนี้ 
นโยบายของการท่าอากาศยานทีเ่กีย่วกบัสายการ บนิราคาประหยดั (Low Cost Airline) และนโยบายการเปิดประชาคม
อาเซยีน (“AEC”) ท าใหผู้ป้ระกอบการต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อาจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมคีู่แข่งใน
การให้บรกิารด้านโลจสิติกส์มากขึ้น อีกทัง้กลุ่มบรษิัทอาจมคีวามเสี่ยงจากการปรบัเปลี่ยนนโยบายการใช้พื้นที่คลงั
สนิคา้ส าหรบัสนิคา้ในประเทศและต่างประเทศของ AOT ได ้ปัจจยัเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผล
การด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึจดัใหม้กีารเฝ้าตดิตามนโยบายของภาครฐั 
AOT และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประเมนิผลกระทบและความเสีย่งต่อการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทั เพื่อวางแผน
เจรจาและเพื่อให้สามารถปรบัเปลี่ยนแผนการท างานด้านบริหารและปฏิบตัิการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ถงึแมว้่านโยบายดงักล่าวอาจจะไม่สามารถมกีารเปลี่ยนไดง้า่ยนัก 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทยงัเน้นการท าสญัญาในระยะยาวและพจิารณาต่อรองเงื่อนไขที่อาจเกิดผลกระทบกับกลุ่ม
บริษัทได้ ส าหรบันโยบายการเปิดประชาคมอาเซียน ถึงแม้อาจส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจมคีวามรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ และอาจท า ใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีรายไดบ้างส่วน แต่ในขณะเดยีวกนั
กส่็งผลใหเ้กดิความตอ้งการการแลกเปลี่ยนสนิคา้และทรพัยากรต่าง ๆ มากขึน้ ซึ่งส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมโลจสิตกิสข์อง
ไทยมแีนวโน้มขยายตวัมากขึน้ กลุ่มบรษิทัมกีารวางแผนเพื่อเพิม่ความพรอ้มและขดีความสามารถในการแข่งขนั เพื่อ
ตอบสนองนโยบายภาครฐัทีอ่าจมกีารเปลี่ยนแปลง รวมทัง้การสรา้งพนัธมติรเพื่อเชื่อมโยงเครอืข่ายใหค้รอบคลุมมาก
ทีสุ่ด ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัมแีผนการลงทุนและมกีารจดัท าแผนธุรกจิใน AEC กบัพนัธมติรทางธุรกจิในประเทศสมาชกิ 
AEC เช่น การร่วมทุนกบัพนัธมติรในสงิคโปร์ และพม่า และมตีวัแทนอยู่ในประเทศต่างๆ ครอบคลุมทัง้ภูมภิาค ซึ่งมี
ความพร้อมทีจ่ะพฒันาแผนธุรกิจ ตอบสนองความต้องการบรกิารของลูกคา้ และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของกลุ่มบรษิทั 

 

3.2 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 
1. ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบรษิทัมกีารใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ และมกีารด าเนินธุรกจิในต่างประเทศ ท าใหม้รีายได้
และตน้ทุนการใหบ้รกิารบางส่วนเป็นเงนิตราต่างประเทศ ในปี 2561 – 2562 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเป็น
เงนิตราต่างประเทศ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 47.0 และรอ้ยละ 46.2 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารตามล าดบั 

อย่างไรกด็ ีในการใหบ้รกิารลูกคา้ในเขตต่างประเทศนัน้กลุ่มบรษิทัมพีนัธมติรทางการคา้ซึง่เป็นผูป้ระกอบการ
ในธุรกจิจดัการขนส่งในประเทศต่างๆ ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มบรษิทัในการใหบ้รกิาร รวมถงึการรบัค่าบรกิาร
จากลูกคา้ทีป่ลายทาง และการจ่ายตน้ทุนค่าบรกิารต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรอื ค่าระวางเครื่องบนิ ค่าขนส่ง 
และค่าเอกสารพธิกีารต่างๆ เป็นต้น โดยค่าใชจ้า่ยและรายไดจ้ะเป็นเงนิสกุลเดยีวกนั การมรีายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในสกุล
เงนิเดยีวกนั (Natural Hedge) สามารถช่วยลดความความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนไดใ้นระดบัหนึ่ง 
กลุ่มบรษิทัมกีารตดิตามการเคลื่อนไหวของอตัราการแลกเปลีย่นอย่างใกลช้ดิเพื่อประเมนิสถานการณ์และแนวโน้มของ
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อตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มบรษิทัยงัท า สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยไมม่นีโยบาย
เก็งก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด และยังมีการเปิดส านักงานสาขาในต่างประเทศเพื่อบริหารรายได้และ
ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
โดยการมรีายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเป็นเงนิสกุลเดยีวกนั 

ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัจงึอาจยงัคงมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ในกรณีทีอ่ตัราแลกเปลีย่น
ระหว่างสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิต่างประเทศมคีวามผนัผวนมาก ซึง่จะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อรายไดข้องกลุ่ม
บรษิทั และอาจก่อใหเ้กดิผลก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราการแลกเปลีย่น 

อย่างไรกด็ ีจากการทีก่ลุ่มบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะการประกอบธุรกจิในส่วนการเป็นตวัแทนสายการ
บนิ ส าหรบักลุ่มธุรกิจแอร์เอเชยี จากเดมิที่กลุ่มบรษิัทด าเนินธุรกิจภายใต้สญัญา GSA ซึ่งมตี้นทุนคงที่เป็นเงนิบาท 
ในขณะทีร่ายไดบ้างส่วนจากการขายระวางสนิคา้สายการบนิ กลุ่มบรษิัทรบัเป็นเงนิตราต่างประเทศ เปลี่ยนเป็นการ
ด าเนินธุรกิจในลกัษณะร่วมทุนใน TLP-TH ซึ่งด าเนินธุรกิจตวัแทนสายการบนิส าหรบัสายการบนิในกลุ่มแอร์เอเชีย
ทัง้หมดในส่วนขาออกจากประเทศไทยซึ่งรายได้จากการขายระวางสนิค้าสายการบนิส่วนใหญ่เป็นเงนิบาท จงึท าให้
กลุ่มบรษิัทจะมรีายได้จากการขายและบรกิารเป็นเงนิตราต่างประเทศลดลงอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งจะเป็นการลดความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไดค้่อนขา้งมาก 

2. ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

ความเสีย่งจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายและการบรหิารงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 กลุ่มผู้บริหารและคณะกรรมการจดัการของกลุ่มบริษัทถือหุ้นรวมกนั คิดเป็นร้อยละ 64.05 ของทุนช าระแล้ว 
ส่งผลใหก้ลุ่มผูบ้รหิารและคณะกรรมการจดัการของกลุ่มบรษิทั มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการบรหิารงานไปใน
ทศิทางใดทศิทางหนึ่ง สามารถควบคุมนโยบายและการบรหิารงานในบรษิทัได ้รวมถึงสามารถควบคุมการอนุมตัมิติ
ประชุมผู้ถือหุ้นทีต่้องการเสยีงส่วนใหญ่ได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดใหต้้องได้รบัเสยีง     
3 ใน 4 ของทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้และผูม้สีทิธอิอกเสยีง เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การขายหรอืโอนกจิการบางส่วนหรอื
ทัง้หมด เป็นตน้ ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ลุ่มผูถ้ือหุน้
รายใหญ่เสนอได ้

เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการถูกควบคุมบรหิารงานโดยกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และเพื่อความโปร่งใสในการ
บรหิารจดัการและการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจผูบ้รหิารและกรรมการ บรษิทัมกีารตอบสนองต่อความเสีย่งดงักล่าว 
โดยการแต่งตัง้กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน โดยท่านเหล่านี้เป็นกรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบจ านวน        
3 ท่าน และประธานกรรมการบรษิัทจ านวน 1 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ถ่วงดุลการตดัสนิใจ และพจิารณาอนุมตัิรายการ ต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บรษิัทยงัมกีาร
ก าหนดระเบยีบปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิเพื่อเป็น แนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิาร
ให้สอดคล้องกบัขอ้พงึปฏิบตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมกีารก าหนดขอบเขตหน้าที ่การมอบอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดัเจน 
ไม่ก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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  4. สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรพัยห์ลกัถาวร   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทั และบรษิทัย่อยมทีรพัย์สนิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสื่อม

ราคาสะสมตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบรษิัท รวมทัง้หมดเท่ากบั  276,813,645 บาท โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ประเภท / ลกัษณะสินทรพัย ์ มูลค่าสุทธิทางบญัชี (บาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
งบการเงินรวม 
ทีด่นิ 33,432,000 เป็นเจา้ของ - 
อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 64,169,165 เป็นเจา้ของ/สญัญาเชา่

ด าเนินการ 
- 

เครื่องมอืและอปุกรณ์ 61,700,868 เป็นเจา้ของ - 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 44,279,966 เป็นเจา้ของ/สญัญาเชา่

ด าเนินการ 
- 

เครื่องตกแตง่ส านักงาน 7,837,418 เป็นเจา้ของ - 
เครื่องใชส้ านักงาน 37,947,251 เป็นเจา้ของ - 
งานระหว่างก่อสรา้ง 27,446,977 เป็นเจา้ของ - 

รวมทัง้หมด 276,813,645   
 
รายละเอียดที่ตัง้พื้นที่ใช้งานและวตัถุประสงค์การถือครองสินทรพัย์ที่ส าคญัในการด าเนินกิจการของกลุ่ม

บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรุปไดด้งันี้  
 
1. ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

 

บริษทั ท่ีตัง้ พื้นท่ี 
วตัถปุระสงค์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

TLG 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 3 ซอยกลบัชม ถนน
นนทร ีแขวงชอ่งนนทร ี

เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ 

3 งาน 61.3 ตารางวา 
เป็นทีต่ัง้อาคาร
ส านักงาน 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX 

โฉนดเลขที ่74806 
ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดั
นครราชสมีา 

61 ตารางวา 
เพื่อ

ประชุมสมัมนา
และรบัรองลูกคา้ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

รวม 3 งาน 122.3 ตารางวา  

 
 



 

   แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

31 
 

2. อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 
 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TLG 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 3 ซอยกลบัชม     

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ  

ส่วนปรบัปรุงอาคาร
พระราม 3 

เป็นทีต่ัง้
ส านักงาน 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX 
ต าบลโป่งตาลอง 
อ าเภอปากชอ่ง 

จงัหวดันครราชสมีา 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร
บา้นเขาใหญ ่

เพื่อ
ประชุมสมัมนา
และรบัรอง
ลูกคา้ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX 

628 อาคารทรพิเพลิ 
ไอ ชัน้ 6 ซอยกลบัชม 
ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร
ส านักงานพระราม 3 

เป็นส านักงาน 
สทิธกิารเชา่จาก 

TLG 
ไม่ม ี

AGS 
ท่าอากาศยานดอน
เมอืงคลงัสนิคา้ 2 

ส่วนปรบัปรุงท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง
คลงัสนิคา้ 2 

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคา้ 

สทิธกิารเชา่จาก 
บมจ. ท่าอากาศยาน

ไทย 
ไม่ม ี

AGS 
ท่าอากาศยานดอน
เมอืงคลงัสนิคา้ 1 
(คลงัอนิเตอร)์ 

ส่วนปรบัปรุงท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง
คลงัสนิคา้ 1 

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคา้ 

สทิธกิารเชา่จาก 
บมจ. ท่าอากาศยาน

ไทย 
ไม่ม ี

TAC สนามบนิสุวรรณภมู ิ
ส่วนปรบัปรุงส านักงาน 
หอ้ง 2134 สนามบนิ

สุวรรณภมู ิ
หอ้งส านักงาน 

สทิธกิารเชา่จาก 
บมจ. ท่าอากาศยาน

ไทย 
ไม่ม ี

TAC 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 6 ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา   

กรุงเทพฯ 

ส่วนปรบัปรุงส านักงาน
พระราม 3 

ส านักงาน 
สทิธกิารเชา่จาก 

TLG 
ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง 
ส่วนปรบัปรุงหอ้งเกบ็
ของ สนามบนิดอน

เมอืง 
หอ้งเกบ็สนิคา้ 

สทิธกิารเชา่จาก 
บมจ. ท่าอากาศยาน

ไทย 
ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง 
ส่วนปรบัปรุงส านักงาน  
สนามบนิดอนเมอืง 

หอ้งส านักงาน 
สทิธกิารเชา่จาก 

บมจ. ท่าอากาศยาน
ไทย 

ไม่ม ี
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TAC สนามบนิดอนเมอืง 
ส่วนปรบัปรุง

คลงัสนิคา้สนามบนิ
ดอนเมอืง 

หอ้งส านักงาน 

สทิธกิารเชา่จาก 
บมจ. ท่าอากาศยาน

ไทย 
 

ไม่ม ี

TAC สนามบนิหาดใหญ ่
ส่วนปรบัปรุงอาคาร
โกดงัสนามบนิ
หาดใหญ ่

เกบ็สนิคา้ 
สทิธกิารเชา่จาก 

บมจ. ท่าอากาศยาน
ไทย 

ไม่ม ี

 

 

3. รถยนต์และอปุกรณ์ 
 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TLG 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 3 ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา   

กรุงเทพฯ 

รถยนตนั์ง่ 2 คนั 

เพื่อใช้
ด าเนินงานใน
การประกอบ

กจิการ 

สทิธกิารเชา่จาก 
บจ.มาสเตอร ์คาร ์

เรน้เทลิ 
สญัญาเชา่ 

TAX 
คลงัสนิคา้สนามบนิ

ดอนเมอืง 
รถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ 

จ านวน 3 คนั 

เพื่อใหบ้รกิาร
รบัขนส่ง
สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX 
คลงัสนิคา้สนามบนิ

ดอนเมอืง 
รถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ 

จ านวน 2 คนั 

เพื่อใหบ้รกิาร
รบัขนส่ง
สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 
สญัญาเชา่
ทางการเงนิ 

TAX 
คลงัสนิคา้สนามบนิ

ดอนเมอืง 
รถกระบะ 4 ลอ้ จ านวน 

2 คนั 

เพื่อใหบ้รกิาร
รบัขนส่ง
สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 6 ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา   

กรุงเทพฯ 

รถยนตนั์ง่ 1 คนั 

เพื่อใช้
ด าเนินงานใน
การประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 6 ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา   

กรุงเทพฯ 

 
รถยนตนั์ง่ 1 คนั 

 

เพื่อใช้
ด าเนินงานใน
การประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ 
สญัญาเชา่
ทางการเงนิ 
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TAC สนามบนิดอนเมอืง 
รถสายพานโหลด
กระเป๋า 2 คนั 

ขนส่งสนิคา้ที่
สนามบนิ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง รถปิคอพั 2 คนั 
ขนส่งสนิคา้ที่
สนามบนิ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง รถลาก 7 คนั 
ขนส่งสนิคา้ที่
สนามบนิ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 2 ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่อง

นนทร ีเขตยานนาวา   

กรุงเทพฯ 

รถยนตนั์ง่ 1 คนั 
ใหบ้รษิทั 

CKT เช่า 
เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 2 ซอยกลบัชม

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา   

กรุงเทพฯ 

รถยนตนั์ง่ 1 คนั 

เพื่อใช้
ด าเนินงานใน
การประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 2 ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา   

กรุงเทพฯ 

รถยนตนั์ง่ 1 คนั 

เพื่อใช้
ด าเนินงานใน
การประกอบ

กจิการ 

สทิธกิารเชา่จาก 
บมจ.ภทัรลสิซิง่ 

สญัญาเชา่ 

TMA 

54/9-10 หมู่ที ่9   
ถนนบางนาตราด   

กม.19 ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพล ี         

จงัหวดัสมุทรปราการ 

รถลากจงู 12 คนั 
เพื่อใชใ้นการ
ประกอบ
กจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 

54/9-10 หมู่ที ่9 ถนน
บางนาตราด กม.19 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพล ีจงัหวดั
สมุทรปราการ 

รถกึง่พ่วง 17 คนั 
เพื่อใชใ้นการ
ประกอบ
กจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TSC 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 6 ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา   

กรุงเทพฯ 

รถกระบะ 1 คนั 

เพื่อใช้
ด าเนินงานใน
การประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TSC 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 
ชัน้ 6 ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา   

กรุงเทพฯ 

รถตูท้บึขนาดเลก็ 2 คนั 
ใชส้ าหรบัรบั-
ส่ง พนักงาน 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

HLM 628 อำคำรทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 4 ซอยกลบัชม

ถนนนนทร ีแขวงช่อง

นนทร ีเขตยำนนำวำ   

กรุงเทพฯ 

รถยนตนั์ง่ 3 คนั เพื่อใช้

ด ำเนินงำนใน

กำรประกอบ

กจิกำร 

สทิธกิำรเชำ่จำก 

บจ.มำสเตอร ์คำร ์

เรน้เทลิ 

สญัญำเชำ่ 

 
 

4.2 ประกนัภยัของสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 
กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทเป็นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และกรมธรรม์

ประกันภัยขนส่ง ซึ่งครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสงัหาและอสงัหารมิทรพัย์อนัเกิดจากภัยและ
อุบัติเหตุต่างๆ (Industrial All Risks Insurance) ความรับผิดชอบต่อสินค้า (Cargo Liability) ความรับผิดชอบต่อ
ศุลกากร (Custom Liability) ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก และความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย 

 กลุ่มบริษัท มีจ านวนเงินเอาประกันประกันตามกรมธรรม์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้หมด 
2,202.72  ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน
ประกนั 

(ล้านบาท) 

TLG 
การประกนัความเสีย่ง
ทรพัยส์นิ (Industrial All 

Risks Insurance) 
สิง่ปลูกสรา้ง และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ TLG 123.0 

TAC 
การประกนัความเสีย่ง
ทรพัยส์นิ (Industrial All 

Risks Insurance) 

1. สิง่ปลูกสรา้ง 

TAC 

1.20 
2. สต๊อกสนิคา้ ไปรษณียภ์ณัฑ ์ 5.00 
3. เครื่องมอืและอปุกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการ
ประกอบธรุกจิ 

66.52 

TAX 

ประกนัภยัขนสง่  
(Transportation specialist 
legal liability insurance 

policy) 

1. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้  
(Cargo Liability) 

TAX 20 ต่อครัง้ 

2. ความรบัผดิชอบต่อศลุกากร  
(Custom Liability) 

TAX 2 ต่อครัง้ 

3. ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก TAX 20 ต่อครัง้ 
4. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย TAX 4 ต่อครัง้ 
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บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน
ประกนั 

(ล้านบาท) 
AGS 
TAC 
TAX 

การประกนัความเสีย่ง
ทรพัยส์นิ 

(Industrial All Risks 
Insurance) 

1. ความรบัผดิชอบตอ่คลงัสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ และคลงัสนิคา้ในประเทศ ท่า
อากาศยานดอนเมอืง 

AGS 
TAC 
TAX 

6   ต่อครัง้ 

2. ความรบัผดิชอบตอ่สิง่ปลูกสรา้ง 
3. ความรบัผดิชอบตอ่สนิคา้ (Cargo 
Liability) 

4. ความรบัผดิชอบตอ่เครือ่งมอืทีใ่ชง้าน 
5. ความรบัผดิชอบตอ่การด าเนินธุรกจิ 

HLM 
การประกนัความเสีย่ง

ทรพัยส์นิ (Industrial All Risks 
Insurance) 

โกดงัเกบ็สนิคา้ ส านักงาน และธุรกจิอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

HLM 900 

TSC 

การประกนัความเสีย่ง
ทรพัยส์นิ  

(Industrial All Risks 
Insurance) 

สต๊อกสนิคา้ เฟอรนิ์เจอร ์

     TSC 800 

HLM 

ประกนัภยัขนสง่ 
(Transportation specialist 
legal liability insurance 

policy) 

ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ (Cargo Liability) 

HLM 20 

TLG 

ประกนัภยัขนสง่  
(Transportation specialist 
legal liability insurance 

policy) 

1. ความรบัผดิชอบตอ่สนิคา้  
(Cargo Liability) 

TLG  10 ต่อครัง้ 

2. ความรบัผดิชอบตอ่ศุลกากร (Custom 
Liability) 

TLG  2.5 ต่อครัง้ 

3. ความรบัผดิชอบตอ่บุคคลภายนอก          
(Third Party Liability) 

TLG 10 ต่อครัง้ 

4. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย   
(Errors and Omissions) 

TLG 2.5 ต่อครัง้ 

TSC 
ประกนัภยัขนสง่

ภายในประเทศ (Inland 
Transit Insurance) 

การประกนัแบบคุม้ครองเสีย่งภยัทุกชนิด TSC 30.0 

HLM 
DGP 
HTM 

ประกนัภยัขนสง่
ภายในประเทศ (Inland 

Transit Insurance) 
การประกนัแบบคุม้ครองเสีย่งภยัทุกชนิด 

HLM  
DGP 
HTM 

180 
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  4.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัมนีโยบำยลงทุนในบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิโลจสิตกิส ์และธุรกจิทีส่่งเสรมิโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทั เพื่อเพิม่
ประโยชน์ใหก้ลุ่มบรษิทัเพิม่ช่องทำงกำรหำรำยไดข้องกลุ่มบรษิทั ทัง้นี้ ในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
ดงักล่ำว บรษิทัจะลงทุนในสดัส่วนทีเ่หมำะสม และแต่งตัง้ตวัแทนจำกบรษิทั เขำ้ไปเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทั
ย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ๆ ในจ ำนวนทีส่อดคลอ้งกบัสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัเพื่อเป็นกำร
ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปในทศิทำงทีเ่หมำะสมและเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของ
บรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ปัจจุบนั โดยกลุ่มบรษิัทด ำเนินกำรภำยใต้บรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม รวมทัง้หมด 27 บรษิัท โดยมี
สดัส่วนกำรถอืหุน้ดงันี้ 

           บริษทั ช่ือย่อ สดัส่วนถือหุ้น 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) TLG N/A 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คาร์โก จ ากดั TAC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จ ากดั TAX ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอร์วสิ จ ากดั AGS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์เอเยนซสี ์จ ากดั TMA ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จ ากดั TSC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ากดั CBC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั DGP ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั HLM ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอร์เนชัน่แนล พทีอี ีแอลทดี ี TIL ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จ ากดั TIJ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย TIL 
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ANI ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย TLG 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ากดั ECA-BKK ถอืหุน้รอ้ยละ 30 โดย TLG 
บรษิทั จเีอสเอ เอเชยี คารโ์ก จ ากดั GSA-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 60 โดย ANI 
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั CKT ถอืหุน้รอ้ยละ 42 โดย TLG 
บรษิทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด ์(ประเทศไทย) ECU ถอืหุน้รอ้ยละ 43 โดย TLG 
บรษิทั ฮาซเคม ทรานส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั HTM ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย HLM 
บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ากดั CWT* ถอืหุน้รอ้ยละ 50.99 โดย HLM 
บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์พทีอี ีแอลทดีี HLM–SG ถอืหุน้รอ้ยละ 55 โดย HLM 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์(กวางโจ) จ ากดั ECA-GZ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 โดย TIL 
บรษิทั เอก็แซล แอร ์(ฮ่องกง) จ ากดั ECA-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 
บรษิทั เฟรท เวคิ์ค จเีอสเอ (ฮ่องกง) จ ากดั Freightwork-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 
บรษิทั จเีอสเอ คารโ์ก เน็ตเวริค์ (เมยีนมา) จ ากดั GCN-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TIL 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิ้ง พทีอี ีแอลทดีี DGPS ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั อราวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั AROUND ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั  JPK ถอืหุน้รอ้ยละ 34 โดย TLG 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์(แคมโบเดยี) จ ากดั ECA- KH ถอืหุน้รอ้ยละ 32 โดย TLG 

*CWT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อสนิทรพัย์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ทีม่จี ำนวนสูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิำทที่
มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของ บรษิทัและบรษิทัย่อย อย่ำงมนีัยส ำคญั 

 

6. ข้อทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

 ชื่อบรษิทั    : บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

 ชื่อย่อหลกัทรพัย ์   : iii 

 ประเภทธุรกจิ   : ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสอ์ย่างครบวงจร ทีค่รอบคลุม 
 การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทัง้ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ทางอากาศ ทางทะเลและทางบก  การ
ให้บรกิารด้านพธิกีารศุลกากร และการบรหิารจดัการห่วงโซ่
อุปทานตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า (supply chain management)  
ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทัง้กลุ่มสินค้าทัว่ไปและสินค้าที่
ตอ้งการความช านาญเฉพาะดา้น เช่น การใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
ส าหรบักลุ่มสนิคา้เคมแีละสนิคา้อนัตราย เป็นตน้ 

 เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107560000095  

 ทุนจดทะเบยีน   : 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน  
      615,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

 ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  : 304,653,887.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน  
      609,307,775 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท  

 ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่  : เลขที ่628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพลิ ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ี 
    แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ  
      โทรศพัท ์  0-2681-8700   โทรสาร   0-2681-8701 
      เวป็ไซต ์   www.iii-logistics.com 

 ส านักประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร : โทรศพัท ์   0-2681-8700 ต่อ 100,101     
 และเลขานุการบรษิทั   โทรสำร     0-2681-8701  
      อเีมล        secretary@iii-logistics.com 

 ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์  :  โทรศพัท ์   0-2681-8700 ต่อ 103,104     
      โทรสำร     0-2681-8700 
      อเีมล        ir@iii-logistics.com 

mailto:ir@iii-logistics.com
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 บุคคลอ้างอิง     
 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์  :  บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
      เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
      ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
      โทรศพัท ์: 0 2009 -9000 โทรสาร : 0 2009 - 9991 

 ผูส้อบบญัช ี   : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  
      179/74-80 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์ถนนสาทรใต ้ 
      แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
       นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3977                         
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ส่วนท่ี 2   
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

ณ วนัที ่ 5 กมุภาพนัธ ์ 2563 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
615,000,000 หุน้   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท และทุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้เท่ากบั 304,653,887.50 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 609,307,775 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์ 2563  มดีงันี้  

ล ำดบั รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มครอบครวัดำลำล 

1.1 นำยทพิย ์ดำลำล /1 
1.2 นำงมำรก์ำรติ ดำลำล 

141,571,386 
111,571,386 
  30,000,000 

23.23 
18.31 
 4.92 

2 กลุ่มครอบครวันอบน้อมธรรม 
2.1 นำยวริชั นอบน้อมธรรม /2 
2.2 นำงสำวนิตยำ สงวนคงวไิล 

110,044,074 
105,044,074 

            5,000,000 

18.06 
17.24 
  0.82 

3 กลุ่มครอบครวัอศิรำงกูร ณ อยุธยำ 
3.1 นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยธุยำ /3 
3.2 นำงสำววรำพร รุ่งเรอืงพฒันำ 

 60,801,381 
 60,710,381 
      91,000 

  9.97 
  9.96 
  0.01 

4 นำงวรพรรณ จงึทรพัยไ์พศำล  28,463,700   4.67 
5 นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร ์/4  27,952,484   4.59 
5 นำยจโิรจ พนำจรสั /5  27,952,484   4.59 
6 กลุ่มครอบครวัตำตะยำนนท ์

6.1 นำยธนัท ตำตะยำนนท ์/6 
6.2 นำงสำวปรำงคฉ์ตัร วฒันำพร 

 14,233,284 
 12,200,591 
  2,032,693 

  2.33 
  2.00 
  0.33 

7 นำยจำรุวฒัน์  จงึทรพัยไ์พศำล 10,020,000   1.64 
8 นำยสุเมธ  ฐติภิูร ี   8,877,544   1.46 
9 นำยศริพิฒัน์ งำมวงศไ์พรชั  7,857,707   1.29 
10 นำงดรุณี  รกัพงษ์พบิูล /7  7,703,275   1.26 
11 ผูถ้อืหุน้อื่น          163,830,456 26.89 

รวม 609,307,775               100.00 
หมายเหตุ  /1 นายทพิย ์ดาลาล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการจดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
  /2 นายวริชั นอบน้อมธรรม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

    ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 
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/3 นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา   ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและ

อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
/4 นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
/5 นายจโิรจ พนาจรสั ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ และกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
/6 นายธนัท ตาตะยานนท ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและ

อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
/7 นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ และเลขานุการบรษิทั 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น – ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษทั 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั  ประเภทระบุชื่อผู้ถอืและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมอืไดใ้หแ้ก่พนักงาน
ของบรษิทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) อายุ 3 ปีนับแต่วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นจ านวน 10,500,000 
หน่วย โดยใหส้ทิธแิก่พนักงานของบรษิทั ในการซื้อหุน้ของบรษิทั ในอตัราใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อสทิธใินการ
ซื้อหุน้สามญั 1 หุน้ ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ4.80 บาทต่อหุน้ ทัง้นี้ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ าหนดในขอ้ก าหนดสทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว  

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บรษิัท มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธจิากงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี ทุนส ารองตามทีก่ฎหมายก าหนด และภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ ทัง้นี้
อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากทีก่ าหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด 
ความจ าเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จ ากดัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู้ยมื และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ของบรษิทั ทัง้นี้เมื่อคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบใหจ้่ายเงนิปันผลประจ าปีแลว้จะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลได้
และใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อยของบรษิัทใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น ให้ปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของแต่ละบรษิทัพจิารณาอนุมตัใินแต่ละปี โดยการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธติามงบ
การเงนิของบรษิทัย่อยหลงัหกัภาษี ทุนส ารองเงนิตามทีก่ฎหมายก าหนด และภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิ
กู้ยมื โดยอตัราการจ่ายปันผลจะพจิารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด ความจ าเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและ
ขอ้จ ากดัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื และความเหมาะสมอื่นๆ ของบรษิทัย่อย ทัง้นี้คณะกรรมการของบรษิทัย่อย 
มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ    
 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจดัการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโค รงสร้างการ
บรหิารงานดงันี้ 
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 8.1  คณะกรรมการบริษทั 
              ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน ดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์/1 ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 
2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ/2 รองประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวภิูธา ตระกูลฮุน /3 กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์/4 กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี/  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. นายทพิย ์ดาลาล  กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการจดัการ /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการบรษิทั / กรรมการจดัการ /  กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่าย
การเงนิ / ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. นายธนัท ตาตะยานนท ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี/ อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล /5 กรรมการบรษิทั / กรรมการจดัการ / เลขานุการบรษิทั 
9. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา กรรมการบรษิทั / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี/ อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
10. นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการบรษิทั / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี
11. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการจดัการ / อนุกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

หมายเหตุ :  กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัใชบ้รกิาร 

 กรรมการทุกท่านได้ผ่ านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) และ /หรือ หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 /1 นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์เป็นกรรมการอสิระที่มคีวามรู ้ความช านาญและประสบการณ์ดา้นการบรหิารจดัการดา้น 
    การคา้ทัง้ในและระหว่างประเทศ รวมถงึการบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
 /2 นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิเป็นกรรมการอสิระที่มปีระสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (เคยด ารง 
   ต าแหน่งเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฎบิตักิาร บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ) 
 /3 นายวภิูธา ตระกูลฮุน เป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการสอบทานงบการเงนิ 
 /4 นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์เป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์การท างานดา้นกฏหมาย 
 /5 นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล เป็นเลขานุการบรษิทัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัใหด้ ารงต าแหน่งเมื่อวนัที ่ 
    15 พฤศจกิายน 2559 และไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรเลขานุการบรษิทั รุ่น 68/2559 ของจากสมาคมส่งเสรมิ  
       สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
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 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

  กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท คือ นายทิพย์ ดาลาล นายวิรัช นอบน้อมธรรม นายธีรนิติ ์          
อศิรางกูร ณ อยุธยา  นายธนัท ตาตะยานนท ์นายจโิรจ พนาจรสั และนางดรุณี รกัพงษ์พบิูล กรรมการสองในหกคนนี้         
ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั   
คณะกรรมกำรบรษิทั มอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซื่อสตัย์สุจรติ
และระมดัระวงั รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั โดยรวมอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญั มดีงันี้ 

1. ก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิส ำหรบับริษัทและบริษัทย่อย 
รวมทัง้พจิำรณำอนุมตันิโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนทีฝ่่ำยบรหิำรเสนอ ควบคุมดแูลใหฝ่้ำยบรหิำร
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบำย กลยุทธ ์และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ โดยค ำนึงถงึผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. พจิารณาอนุมตักิารด าเนินการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท  
โดยครอบคลุมถงึเรื่องงบประมาณประจ าปี งบการเงนิส าหรบังวดไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี การ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล การไดม้า การก่อตัง้ การจ าหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงบัซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั
หรอืธุรกิจใดของบรษิัท การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัอ านาจใดๆ ที่คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้
บุคคลอื่นด าเนินการ 

3. วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรด ำเนินกำรที่
เป็นไปตำมระเบยีบ ข้อบงัคบั มติของคณะกรรมกำร มติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยควำมสุจริตและ
ระมดัระวงั 

4. วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อให้มรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
กำรก ำกบัและตรวจสอบ รวมถงึกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม 

5. ติดตำมและประเมนิผลกำรท ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อให้บรรลุตำมแผนกล
ยุทธ ์ภำยใตง้บประมำณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

6. ดูแลใหม้กีารจดัท าบญัช ีและการเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะ
กำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินที่มี
นัยส ำคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้งแก่ผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนทัว่ไป 

7. ตรวจตรำและด ำเนินกำรใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้่ำ บรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้กีำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมทีก่ ำหนด 
8. มอี ำนำจแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

รวมถึงก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใชดุ้ลยพนิิจที่ชดัเจน ให้กำรออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัย่อยในเรื่องส ำคญัตอ้งไดร้บัควำมเหน็จำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อน 

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถ
อนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอื 
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อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำย 
และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัไิว้ 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง  
  กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบรษิทัจะต้องพน้จากต าแหน่งในทุกครัง้ของการประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต าแหน่ง  ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจาก
ต าแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีนึ่งในสาม กใ็หใ้ชจ้ านวนทีใ่กล้ที่สุดกบัหนึ่งในสาม อย่างไรกต็ามกรรมการซึง่พน้
จากต าแหน่งอาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
  ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีใหว้าระการด ารงต าแหน่งของกรรมการทีเ่ป็นกรรมการ
อสิระไม่เกนิกว่า 9 ปี โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ และนอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรษิทัตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
4) ทีป่ระชมุคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

 
8.2  ผู้บริหาร  

คณะกรรมการจดัการ (Management Committee) 

          ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  คณะกรรมกำรจดักำรของบรษิทั มจี ำนวน 7 ท่ำน ดงันี้ 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นำยทพิย ์ดำลำล  ประธำนคณะกรรมกำรจดักำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำยวริชั นอบน้อมธรรม กรรมกำรจดักำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ 
3. นำยธนัท ตำตะยำนนท ์ กรรมกำรจดักำร 
4. นำงดรุณี รกัพงษ์พบิูล กรรมกำรจดักำร 
5. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ กรรมกำรจดักำร 
6. นำยจโิรจ พนำจรสั กรรมกำรจดักำร 
7. นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร ์ กรรมกำรจดักำร 
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8.3  คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นำยวุฒพิงษ์ โมฬชีำต ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน  ก.ล.ต. โดยม ี
นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิ  
และม ีนำงสำวศชินม ์โชตวิรีะสถำนนท ์ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั มจี ำนวน 4 ท่ำน ดงันี้ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ์* ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

2. นำยธนัท ตำตะยำนนท ์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

3. นำยจโิรจ พนำจรสั กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

4. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
     * กรรมการอสิระ 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิทั มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 
รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน* ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ์* กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. นำยวริชั นอบน้อมธรรม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
     * กรรมการอสิระ 
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คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั มจี ำนวน 5 ท่ำน ดงันี้ 

 รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นำยวริชั นอบน้อมธรรม ประธำนอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยธุยำ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำยธนัท ตำตะยำนนท ์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

4. นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

5. นำยสุชำต ิธนำสุนทรำรตัน์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
8.4 เลขำนุกำรบริษทั  

คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นำงดรุณี รกัพงษ์พบิูล เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2559 ใหท้ ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำร

บรษิัท ซึ่งได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรเลขำนุกำรบรษิัท รุ่น 68/2559 จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 

(IOD)  โดยให้มอี ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) โดยมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้             

1) จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรของบรษิทั ดงัต่อไปนี้    
- ทะเบยีนกรรมกำร  
- หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  
- หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
- รำยงำนประจ ำปี 

2) เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
3) ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
4) ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดและกฎเกณฑต์่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรควรรบัทรำบ 
5) จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ก่กรรมกำรปัจจุบนั และ 

กรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่ 
6) ดแูล และประสำนงำนใหบ้รษิทั ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด และมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมกำรบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณ
ธุรกจิไดอ้ย่ำงครบถว้นและถูกตอ้ง 

7) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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8.5    ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน / ผู้ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
       นำยวริชั นอบน้อมธรรม ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสำยงำนบญัชแีละ
กำรเงนิ โดยม ีนำยประยุทธ ์  เอือ้เสรวีงศ ์  มหีน้ำทีโ่ดยตรงในกำรควบคุมดแูลกำรท ำบญัช ีควบคุมดแูลกำรท ำบญัชใีห้
ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (กลต.) ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎเกณฑต์่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ทัง้นี้ขอ้มลูประวตัแิละรำยละเอยีดของเลขำนุกำรบรษิทั ผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ และผู้
ควบคุมดแูลกำรท ำบญัช ีปรำกฎตำม เอกสำรแนบ 1 
 
8.6 สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2562 

        คณะกรรมการจดัใหม้กีารก าหนดตารางการประชมุกรรมการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และไดแ้จง้ใหก้รรมการทราบ
ตัง้แต่ตน้ปี โดยในปี 2562 มสีถติกิารเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ 
กรรมการบริษทั 

คณะกรรม 
การบริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

การประชมุ  
ผู้ถือหุ้น 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ 10/10 - - - 1/1 
2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ 10/10 5/5 - - 1/1 
3. นายวภิูธา ตระกูลฮุน 10/10 5/5 - 2/2 1/1 
4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ 9/10 5/5 3/3 2/2 1/1 
5. นายทพิย ์ดาลาล  10/10 - - - 1/1 
6. นายวริชั นอบน้อมธรรม 10/10 - - 2/2 1/1 
7. นายธนัท ตาตะยานนท ์ 9/10 - 3/3 - 1/1 
8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล 10/10 - - - 1/1 
9. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา 9/10 - 3/3 - 1/1 
10. นายจโิรจ พนาจรสั 10/10 - 2/3 - 1/1 
11. นายเฉลมิศกัดิ ์ กาญจนวรนิทร ์ 8/10  -  -  - 1/1 

หมายเหตุ :  จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
 

 ช่ือ-นามสกลุ กรรมการจดัการ คณะกรรมการจดัการ 
1. นายทพิย ์ดาลาล  11/11 
2. นายวริชั นอบน้อมธรรม 11/11 
3. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา 10/11 
4. นายธนัท ตาตะยานนท ์ 11/11 
5. นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล 11/11 
6. นายจโิรจ พนาจรสั 11/11 
7. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ 10/11 

หมายเหตุ:  จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
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ช่ือ-นามสกลุ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. นายวริชั  นอบน้อมธรรม 3/3 
2. นายธรีนิติ ์ อศิรางกูร ณ อยุธยา 3/3 
3. นายธนัท ตาตะยานนท ์ 2/3 
4. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ 2/3 
5. นายสุชาต ิธนาสุนทรารตัน์ 3/3 

หมายเหตุ :  จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 

ในปี 2562 บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอสิระ จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 
โดยเป็นการประชมุเฉพาะกรรมการอสิระ ไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืผูบ้รหิารเขา้รว่มการประชุม เพื่อเปิดโอกาส
ใหก้รรมการอสิระไดอ้ภปิรายประเดน็ปัญหาหรอืแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานของบรษิทัไดอ้ย่างเป็นอสิระ เช่น 
กลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัแนวทางการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั หรอืความหมาะสมของโครงสรา้ง
การบรหิารงานของบรษิทั 

 
8.7 สถิติการฝึกอบรมของกรรมการบริษทัปี 2562  

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถงึความส าคญัและสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมในการฝึกอบรมในหลกัสูตร
หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที ่และเป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน  

ช่ือ-นามสกลุกรรมการบริษทั หวัข้อการฝึกอบรม / สมัมนาท่ีกรรมการเข้าร่วมในปี 2562 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์
- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562    
  โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ
- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
  โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

3. นายวภิูธา ตระกูลฮุน 
- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
  โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์
  

- หลกัสตูร  Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 15/2562  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
  โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

5. นายทพิย ์ดาลาล  - Achieving Organizational Agility 
  โดย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- แนวทางการรว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ 

- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

 

 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

49 
  
 

 

ช่ือ-นามสกลุกรรมการบริษทั หวัข้อการฝึกอบรม / สมัมนาท่ีกรรมการเข้าร่วมในปี 2562 
6. นายวริชั นอบน้อมธรรม 

  
  

- หลกัสตูร เทคนิคการจดัท าและน าเสนอรายงานบญัชกีารเงนิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และเป็นประโยชน์ในเชงิบรหิาร (Effective Accounting &  

- Financial Reporting and Presentation Technique) 2562 บรษิทั 
ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจ ากดั 

- แนวทางการรว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ 

- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

7. นายธนัท ตาตะยานนท ์
  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นที ่29 (วตท.29) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- แนวทางการรว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ 

- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล 
  

- หลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) 
รุ่น 12/2562 ของสภาหอการคา้ไทย  

- แนวทางการรว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ 

- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

- AGM ตวิเขม้ใหเ้ตม็ 100 แบบ AGM checklist ประจ าปี 2562 
โดย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

- How to deal with fake news & bad news 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ 
อยุธยา 

- แนวทางการรว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ 

- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

10. นายจโิรจ พนาจรสั - หลกัสตูร นักบรหิารระดบัสงูเพื่อการสรา้งชาต ิ(นสช.) รุ่นที ่8 
- แนวทางการรว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ 

- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกลุกรรมการบริษทั หวัข้อการฝึกอบรม / สมัมนาท่ีกรรมการเข้าร่วมในปี 2562 
11. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์

  
- แนวทางการรว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ 

- กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

 
8.8  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจ าปี 
2562 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทนรายเดอืน ใหจ้่ายทุกเดอืน 
- ประธานกรรมการบรษิทั   เดอืนละ  25,000 บาท 
- กรรมการบรษิทัท่านอื่น   เดอืนละ  20,000 บาท 

• ค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุม ใหจ้่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเขา้ประชุม 
- ประธานกรรมการบรษิทั   ครัง้ละ  20,000 บาท 
- กรรมการบรษิทัท่านอื่น   ครัง้ละ  10,000 บาท 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมาเขา้ร่วมประชุม ดงันี้ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ  15,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น   ครัง้ละ  10,000 บาท 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมา
เขา้ร่วมประชุม ดงันี้ 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ครัง้ละ  15,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่านอื่น  ครัง้ละ  10,000 บาท 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีใหจ้่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมาเขา้ร่วม
ประชุม ดงันี้ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  ครัง้ละ  15,000 บาท 
- กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ที่านอื่น   ครัง้ละ  10,000 บาท 

 นอกจากค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุมแล้ว ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2562 ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทนทีเ่ป็นบ าเหน็จกรรมการ ซึง่ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ 
ประจ าปี 2562  รวมกนัแลว้จะไม่เกนิ 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม นอกจากนี้กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระไม่มสีทิธไิดร้บัค่า
เบีย้ประชุมกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย รวมถงึบ าเหน็จกรรมการ 
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ในปี 2562 มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้กก่รรมกำรของบรษิทั ตำมรำยละเอยีด ดงันี้  

รำยชื่อ 
ปี 2562 

ค่ำตอบแทน (บำท) 

1. นำยเกรกิไกร จรีะแพทย ์ 1,504,500 
2. นำยวุฒพิงษ์ โมฬชีำต ิ 1,132,500 
3. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน 994,000 
4. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ ์ 1,109,000 
5. นำยทพิย ์ดำลำล  1/  - 
6. นำยวริชั นอบน้อมธรรม1/  - 
7. นำยธนัท ตำตะยำนนท1์/  - 
8. นำงดรุณี รกัพงษ์พบิูล1/  - 
9. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ1/  - 
10. นำยจโิรจ พนำจรสั1/  - 
11.นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร์1/  
รวม 4,650,000 
หมำยเหตุ:  1/ กรรมกำรทีม่ใิช่กรรมกำรอสิระไม่มสีทิธไิดร้บัค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อย 

  
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

– ไม่ม ี– 
 

2.  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ส าหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2561  และงวดปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน (คน) 7* 7 7 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 68.53 54.95 53.42 

หมายเหตุ  * นายสุเมธ ฐติภิูร ีลาออกจากการเป็นกรรมการจดัการของบรษิทั เมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2560  
   นายศริพิฒัน์ งามวงศไ์พรชั  นายสุชาต ิธนาสุนทรารตัน์  นายภารุส พนิัยกุล ลาออกจากการเป็น 
   กรรมการจดัการของบรษิทั เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 

     

        ในส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
ก าหนดค่าตอบแทนทัง้ในรูปแบบของเงนิเดอืน และโบนัส โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที่
บริหาร เปรียบเทียบกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงมีการพิจารณาอัตรา
ค่าตอบแทนเทยีบเคยีงกบัค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ ของบรษิทัอื่นในธุรกจิโลจสิตกิส ์
หรอืบรษิทัอื่นในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่ผีลประกอบการทีใ่กลเ้คยีงกบัทางบรษิัท 
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8.9    บุคลำกร   

จ ำนวนบุคลำกรของบรษิทั (ไม่รวมผูบ้รหิำร) แบง่ตำมรำยบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 วนัที ่31 
ธนัวำคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ 567 667 693 

ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก 33 38 89 

ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์ 131 85 92 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย 221 209 225 

รวม 951 999 1,099 

 
ค่ำตอบแทนบุคลำกร (ไม่รวมผู้บริหำร) 

ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บรหิาร) จ านวน 227.64 
ล้านบาท 279.60 ล้านบาท และ 297.07 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส         
ค่าล่วงเวลา เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีและสวสัดกิารอื่นๆ โดยเป็นเงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีทีบ่รษิทัจ่าย
ใหแ้ก่พนักงานในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 จ านวน 5.85 ลา้นบาท 7.06 ลา้นบาท และ 8.25 ลา้นบาทตามล าดบั 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนพนักงานดงักล่าว บรษิัทตระหนักถงึคุณค่าของบุคลากรทีม่ตี่อองค์กร จงึจดัใหม้ี
การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานในรูปแบบของหุ้นสามญั (ESOP) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญั 
(Warrant) เพื่อเป็นแรงจงูใจใหพ้นักงานมขีวญัก าลงัใจในการท างานในระยาว โดยในปี 2560 บรษิทัมกีารเสนอขายหุน้
สามัญ (ESOP) เป็นจ านวน 4,500,000 หุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) เป็นจ านวน 
10,500,000 หุน้ โดยระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิแบ่งเป็น 4 ระยะ เริม่จากเมื่อครบก าหนด 1 ปี 6 เดอืน นับจากวนัทีอ่อก
ใบส าคญัแสดงสทิธใินวนัที ่1 กนัยายน 2560 และจะสามารถใชส้ทิธไิดอ้กี 3 ระยะเวลา คอืในทุกๆ 6 เดอืนถดัไป ซึง่จะ
สิ้นสุดในวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยในปี 2562 พนักงานได้ใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 
(Warrant) ไปแล้ว จ านวน 2 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2562 จ านวนการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิ2,329,088 
หน่วย ครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2562 จ านวนการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิ2,478,687 หน่วย 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชพี รวมถงึส่งเสรมิสวสัดภิาพความเป็นอยู่ทีด่ขีองพนักงานทีค่รอบคลุมไป
ถึงครอบครวัของพนักงาน ให้พนักงานมพีลานามยัที่แขง็แรง อนัจะส่งผลดตี่อการปฏิบตัิงานและการด ารงชวีติของ
พนักงาน บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารแก่พนักงาน และประชาสมัพนัธใ์หพ้นักงานทราบผ่านทางระเบยีบขอ้บงัคบัการ
ท างานของพนักงาน โดยมรีายละเอยีดของสวสัดกิารดงันี้ 

• สวสัดกิารการเงนิช่วยเหลอื อาท ิเงนิกูฉุ้กเฉิน เงนิช่วยเหลอืงานแต่ง เงนิช่วยเหลอืค่าท าศพ 
• สวสัดกิารดา้นสุขภาพและประกนัชวีติ อาท ิประกนัชวีติ ประกนัสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจ าปี 
• กองทุน อาท ิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
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ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 

– ไม่ม ี–  
 
นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

บริษัทให้ความส าคญักับการพฒันาบุคลากร โดยจดัให้พนักงานได้รบัการฝึกอบรมความรู้ทัง้ความรู้ของ
ธุ รกิจ โลจิสติกส์ เฉพาะด้าน  อาทิเช่น  Professional Skill for Dangerous Goods Instructor, Aviation Security 
Awareness, Maritime Transport of Dangerous Goods , Dangerous Goods Regulations Course  เป็นตน้ และการ
จดัใหพ้นักงานไดร้บัการฝึกอบรมดา้นความรูใ้นวชิาชพีทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององคก์ร 

ในปี 2562 จ านวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีอยู่ที ่12.69 ชัว่โมง ต่อคนต่อปี มคี่าใชจ้่าย
ในการพฒันาบุคลากร จ านวน 2,215,429.69 บาท ในขณะที่จ านวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 
2561 อยู่ที ่7.52 ชัว่โมง ต่อคนต่อปี มคี่าใชจ้่ายในการพฒันาบุคลากร จ านวน 2,332,268.69 บาท 
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 9.การก ากบัดแูลกิจการ 

 
9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำรบรษิัท ได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีโดยได้ตระหนักถงึ
บทบำท และหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะผูบ้รหิำรในกำรสรำ้งเสรมิใหเ้กดิกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ีเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกจิกำร และใหค้วำมเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้สถำบนั ผูล้งทุน 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย ดว้ยกำรบรหิำรงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและโปร่งใส จงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยสนับสนุนกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำร โดยครอบคลุมหลกักำรส ำคญัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรในหมวดต่ำงๆ ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสถำบนั ย่อมมีสิทธใินฐำนะเจ้ำของบริษัท มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก ำหนดทศิ
ทำงกำรด ำเนินกำรของบรษิทัผ่ำนคณะกรรมกำรบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้เลอืกเขำ้มำท ำหน้ำที ่หรอืตดัสนิใจเรื่องทีม่ผีลกระทบ
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อบรษิทั กำรประชุมผูถ้อืหุน้จงึเป็นเวทสี ำคญัส ำหรบัผูถ้อืหุน้ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ ซกัถำม และ
ลงมตติดัสนิใจด ำเนินกำรหรอืไม่ด ำเนินกำร ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้จงึมสีทิธโิดยชอบทีจ่ะเขำ้ร่วมประชมุ มเีวลำเพยีงพอส ำหรบั
กำรพจิำรณำ และรบัทรำบผลกำรลงมต ิโดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 

1.1 บรษิทัตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสทิธใินกำรเขำ้ถงึสำรสนเทศของบรษิทั อำท ิ
ผูถ้อืหุน้ต้องไดร้บัขอ้มูล ขัน้ตอน ระเบยีบวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้และขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำ
อย่ำงครบถ้วนเพยีงพอ ผูถ้อืหุน้ต้องมรีะยะเวลำพอสมควรในกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุมผูถ้ือหุ้น
โดยไดร้บัล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำเจด็ (7) วนั บรษิทัตอ้งมชี่องทำงทีห่ลำกหลำย เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 คณะกรรมกำรบรษิทั ต้องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สถำนทีจ่ดักำรประชุมมขีนำด
เพยีงพอรองรบัจ ำนวนผู้ถือหุน้ อยู่ในกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัใกล้เคยีง และไม่ไกลเกินไปจน
เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำง มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้พกิำร มีกำรรกัษำควำมปลอดภยัและ
พรอ้มรบัมอืกบัเหตุฉุกเฉิน 

1.3 บรษิทัต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ ผูถ้อื
หุน้ทุกคนย่อมมสีทิธเิขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม มสีทิธซิกัถำมขอ้สงสยั เสนอ
ควำมคดิเหน็ต่อทีป่ระชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมและเรื่องทีเ่สนอ และออกเสยีงลงมตใินวำระ
กำรประชุม  

1.4 ประธำนทีป่ระชุมควรจดัสรรเวลำใหอ้ย่ำงเหมำะสม และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกำสในกำรแสดง
ควำมคดิเหน็และตัง้ค ำถำมต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้
ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำใหช้ดัเจน และแจง้
ให้ผู้ถือหุน้ทรำบ พร้อมกบักำรน ำส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ และจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์กำรส่ง
ค ำถำมล่วงหน้ำดงักล่ำวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 
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1.5 ผู้ถือหุ้นย่อมมสีิทธมิอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมสีิทธไิด้รบั

เอกสำรและค ำแนะน ำในกำรมอบฉนัทะ ทัง้นี้ผูร้บัมอบฉันทะทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย และยื่นหนังสอื
มอบฉันทะใหก้รรมกำรในทีป่ระชุมแล้วย่อมมสีทิธเิขำ้ร่วมประชุมและลงมตเิช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทุก
ประกำร หรอืผูถ้อืหุน้อำจมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระท่ำนใดท่ำนหนึ่งมำประชุมและลงมตแิทนกไ็ด ้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลกำรท ำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนอย่ำงครบถ้วน 
เหมำะสมในกำรพจิำรณำ 

1.6 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส ำหรบัแต่ละระเบียบวำระที่เสนอ กำรลงมติต้องเลือกใช้
วธิกีำรและอุปกรณ์ออกเสยีงทีโ่ปร่งใส สะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพ สำมำรถแสดงผลกำรลง
มตไิดร้วดเรว็ และผูถ้อืหุน้มสีทิธทิรำบผลกำรลงมตอิย่ำงทนัท่วงท ี

1.7 กรรมกำรบรษิทัทุกคน รวมทัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง และเลขำนุกำรบรษิัท ตอ้งเขำ้ร่วมประชุมผู้
ถอืหุน้ทุกครัง้ หำกไม่ตดิภำรกจิส ำคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถำมและรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูทุกคนควรเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถำมเช่นกนั 

1.8 ภำยหลงักำรประชุมผูถ้อืหุน้แล้วเสรจ็ บรษิทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมทีบ่นัทกึขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง
และครบถ้วนในสำระส ำคญั และจะน ำส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไปยงัตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผูถ้อื
หุน้ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

1.9 กรรมกำรบริษัท ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์ของบริษัท ตำมกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และก ำหนดใหร้ำยงำนกำรเปลีย่นแปลง  

หมวดท่ี 2 : กำรปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิัทจะปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยไม่ค ำนึงถงึเพศ อำยุ เชื้อชำต ิสญัชำต ิศำสนำ ควำมเชื่อ 
ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง หรอืควำมพกิำร และแมผู้ถ้อืหุน้จะไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยเหตุไม่สะดวกประกำรใด  
ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมแทนได ้โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

2.1 คณะกรรมกำรบรษิัท ต้องรกัษำสทิธขิองผู้ถือหุ้น และปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั    
ผู้ถือหุ้นทุกรำยย่อมมสีทิธริบัขอ้มูลหรอืเอกสำรเป็นภำษำไทย หรอืภำษำองักฤษส ำหรบัผู้ถือหุ้น
ชำวต่ำงชำต ิโดยเอกสำรทีส่่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ชำวต่ำงชำตติอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษ  

2.2 ก ำหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ทีผู่้ถอืหุน้ถอือยู่ โดยหนึ่ง (1) หุ้นมสีทิธิ
เท่ำกบัหนึ่ง (1) เสยีง 

2.3 คณะกรรมกำรบรษิทั ต้องสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ขำ้งน้อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเตมิ 
หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ทัง้นี้ กำรขอเพิม่วำระกำรประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมกำรต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยหน่วยงำนส ำนักประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและเลขำนุกำรบรษิทั ต้องมคีวำมพรอ้มในกำรรบัขอ้เสนอ ใหค้วำมช่วยเหลอื และ
ใหค้ ำแนะน ำได ้
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หมวดท่ี 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholder) 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลำยฝ่ำย ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น กรรมกำร 
ผู้บริหำร พนักงำน เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชำติ และสัง คมโลก บริษัทจึงตระหนักถึง
ควำมส ำคญัในกำรดแูลและค ำนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ยงัไดค้ ำนึงถงึสทิธขิองผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำยตำมแนวทำงดงัต่อไปนี้ 

3.1 บรษิทัและบรษิทัย่อย แบ่งผูม้ส่ีวนไดเ้สยีออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ เจำ้หนี้ ลูกคำ้ คู่คำ้ บรษิทัทีบ่รษิทัหรอื
บรษิทัย่อยถอืหุน้ บุคลำกรของบรษิทัและบรษิทัย่อย ชุมชนและสงัคมในภำพรวม ทัง้นี้ บรษิทัต้อง
จดัใหม้ชี่องทำงในกำรสื่อสำรกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มอย่ำงพอเพยีง 

3.2 บรษิทัและบรษิทัย่อยประพฤตติำมกรอบกำรแขง่ขนัทีด่ ีมจีรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย 
รวมทัง้สนับสนุนและส่งเสรมินโยบำยกำรแขง่ขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม โดยไม่ละเมดิควำมลบัหรอื
ล่วงรูค้วำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แขง่ดว้ยวธิฉ้ีอฉล 

3.3 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนัธะสญัญำต่อผู้บริโภคในกำรพฒันำสินค้ำ และบริกำรให้ดียิง่ขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง และก ำหนดรำคำสนิค้ำ / บรกิำรใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ โดยไม่กระท ำกำรใดอนัเป็น
กำรเอำเปรียบผู้บริโภคภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดทำง
กำรคำ้ ในกำรปฏบิตัติ่อคู่คำ้ของบรษิทัและบริษทัย่อย บรษิทัและบรษิทัย่อยต้องด ำเนินธุรกจิอย่ำง
เป็นธรรม และตอ้งไม่เอำเปรยีบคู่คำ้ โดยถอืเอำประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นทีต่ัง้ 

3.4 บรษิทัและบรษิทัย่อยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไข ขอ้ตกลง หรอืสญัญำต่อเจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครดั กรณีไม่
สำมำรถปฏบิตัไิด ้ใหร้บีแจง้เจรจำกบัคู่สญัญำเพื่อหำทำงแก้ไขและเยยีวยำควำมเสยีหำยอย่ำงเป็น
ธรรม 

3.5 บรษิทัและบรษิทัย่อย ต้องค ำนึงถงึสวสัดภิำพของบุคลำกร โดยไม่เอำเปรยีบในกำรท ำสญัญำจำ้ง มี
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบัศกัยภำพเพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรบริษัท และบริษัทย่อยมี
แรงจูงใจในกำรท ำงำน มกีำรฝึกอบรม และใหก้ำรศกึษำเพิม่เตมิเพื่อเพิม่ศกัยภำพของบุคลำกร มี
สิง่แวดล้อมในกำรท ำงำนทีด่ ีมกีำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยั สรำ้งวนิัยในกำรท ำงำน ไดร้บั
กำรเอำใจใส่ดูแลอย่ำงทัว่ถึง และมีแผนชดเชยที่ด ีหำกมีเหตุให้บุคลำกรของบรษิัท ต้องยุติกำร
ท ำงำนดว้ยสำเหตุใดกต็ำม 

3.6 บรษิทัต้องมหีน่วยงำนทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อใหก้ำรช่วยเหลอื สนับสนุน และสรำ้งประโยชน์แก่
ชุมชนและสงัคมในภำพรวม โดยบริษัทมีแผนกำรในกำรรกัษำสิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผลกระทบทำงสิง่แวดล้อมทีอ่ำจเกดิจำกธุรกจิของบรษิทั มแีผนชดเชยทีด่ ีหำกมี
อุบตัเิหตุ และมกีำรวำงแผนแกไ้ขอย่ำงยัง่ยนื 

3.7 คณะกรรมกำรบรษิทั ควรด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์สื่อถงึควำมตระหนัก และควำมเอำใจใส่ที่มตี่อ   
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 
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หมวดท่ี 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีส่ ำคญัอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง แม่นย ำ และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อใหผู้ม้ส่ีวนได้
เสยีใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจ กำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีชี้วดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำร
สรำ้งควำมเชื่อมัน่แก่นักลงทุนถงึควำมซื่อสตัย์สุจรติในกำรด ำเนินงำน และเป็นกลไกในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
บรษิทัจงึใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นอย่ำงมำก และพยำยำมเพิม่ช่องทำงในกำรใหข้อ้มลูตลอดเวลำ 

4.1 คณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีใ่นกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทัง้ทีเ่ป็นสำรสนเทศทำงกำรเงนิและทีไ่ม่ ใช่
ทำงกำรเงนิอย่ำงเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัไดร้บั
สำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยและหน่วยงำนของภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้ขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัควรจดัท ำและปรบัปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซต ์ใหม้คีวำมครบถว้น อย่ำง
สม ่ำเสมอ รวดเร็ว และทันสถำนกำรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้ถือหุ้นสำมำรถหำข้อมูลประกอบกำร
พจิำรณำเพิม่เตมิ และตดิต่อกบัหน่วยงำนที่รบัผดิชอบกำรใหข้อ้มูลได้อย่ำงสะดวก รวดเรว็ และมี
ประสทิธภิำพ 

4.2 จดัใหม้หีน่วยงำนสื่อสำรองค์กร ท ำหน้ำทีป่ระชำสมัพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำร กำรด ำเนินงำน และผลงำน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
สำธำรณชนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและสม ่ำเสมอ ขจดัควำมเขำ้ใจทีผ่ดิ รวมทัง้มหีน่วยงำนนักลงทุน
สมัพนัธ์ท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนกบันักลงทุนสถำบนั เจำ้หนี้  นักวเิครำะห์หลกัทรพัย ์และผูถ้อืหุน้ของ
บริษัท ในกำรให้ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยช่องทำงกำร
ตดิต่อทีส่ะดวก รวดเรว็ และเขำ้ถงึไดง้ำ่ย 

4.3 คณะกรรมกำรบรษิทั ต้องจดัใหม้กีำรท ำงบดุล บญัชกี ำไรขำดทุน และรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชี
ของผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

4.4 คณะกรรมกำรบรษิทัจะด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งระบบควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่ำงมี
เหตุผลว่ำกำรบนัทกึขอ้มลูทำงกำรบญัชมีคีวำมถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด ำรงรกัษำไวซ้ึง่
ทรพัย์สนิ และเพื่อใหท้รำบถงึจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรทุจรติหรอืกำรด ำเนินกำรทีผ่ดิปกติ
อย่ำงมสีำระส ำคญั รวมถงึมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ม่เป็น
ผู้บรหิำรเพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิ รำยกำรระหว่ำงกนั และระบบควบคุม
ภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

4.5 ในรำยงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรบรษิัท ต้องจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิฐำนะ และแนวโน้มของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย โดยสรุปทีเ่ขำ้ใจไดง้ำ่ย รำยงำนอธบิำยถงึควำมรบัผดิชอบของตนในกำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัช ีรำยงำนทำงกำรบรหิำรทีจ่ ำเป็นเพื่อ
กำรวเิครำะหใ์นรปูแบบต่ำงๆ นอกเหนือจำกรำยงำนทำงกำรเงนิ และรำยงำนกำรตรวจสอบ รำยงำน
กำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำร และ/หรอืกรรมกำรเฉพำะเรื่อง โดยเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวนครัง้ของ
กำรประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องในแต่ละปี 
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4.6 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสูงทีส่ะทอ้นถงึภำระหน้ำทีแ่ละ

ควำมรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมถงึรปูแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทนดว้ย 

4.7 เปิดเผยค่ำสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิำร 

หมวดท่ี 5 : ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibility) 

  คณะกรรมกำรบรษิัท ได้รบักำรแต่งตัง้จำกผู้ถือหุ้นเพื่อก ำกบัดูแลแนวทำงด ำเนินงำนของบรษิัท โดยต้อง
ประกอบด้วยผู้มคีวำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์แก่บรษิัท ได้เป็นอย่ำงด ีมคีวำม
ทุ่มเท และให้เวลำอย่ำงเต็มที ่โดยก ำหนดใหก้รรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง  ทัง้นี้กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ ใหม้วีำระกำรด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่
เกนิ 9 ปี โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรครอบคลุมถงึกำรแต่งตัง้ฝ่ำย
บรหิำรเพื่อรบัผดิชอบกำรด ำเนินธุรกจิ แต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องเพื่อรบัผดิชอบเฉพำะเรื่องที่ ไดร้บัมอบหมำย 
และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั รบัผดิชอบกำรด ำเนินกำรประชุมและกำรปฏบิตัติำม
กฎหมำย 

5.1 องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรตำมจ ำนวนที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ก ำหนด แต่ต้องมจี ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 5 คน นอกจำกนี้กรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรอื หนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด (แลว้แต่จ ำนวน
ใดจะสงูกว่ำ) จะตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ ปัจจุบนับรษิทัมกีรรมกำรจ ำนวน 11 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่ำจำกฝ่ำย
บรหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรซึง่มคีุณสมบตัิเป็นอสิระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึง่คดิเป็นจ ำนวนเกนิกว่ำ    1 
ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ อนัจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรพจิำรณำและออกเสยีงในเรื่องต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม ทัง้นี้ กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องพน้จำกต ำแหน่งในทุกครัง้ของกำรประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี อย่ำงไรกต็ำม กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บักำรเลอืกตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระต้องไม่เกนิ 9 ปี 
โดยไม่มขีอ้ยกเวน้  

5.2 ควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรบริษทั 

กรรมกำรต้องวินิจฉัย แสดงควำมคิดเห็น และออกเสียงในกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่
ตดัสนิใจ หำกกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัตกอยู่ภำยใต้ภำวะกดดนัจำกหน้ำที่กำรงำนหรอืครอบครวัหรอืมี
ส่วนไดส่้วนเสยีในเรื่องนัน้ ย่อมบดิเบอืนกำรตดัสนิใจใหต้ดัสนิเขำ้ข้ำงตนเอง คนใกล้ชดิ หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
ควำมเป็นอสิระของกรรมกำรบรษิทัจงึเป็นเรื่องทีต่อ้งค ำนึงถงึอย่ำงยิง่ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทั 
ดงันัน้กรรมกำรบรษิทัทีข่ำดควำมเป็นอสิระไม่ควรท ำหน้ำทีต่ดัสนิใจ 

5.2.1 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัภำยใตก้ำรน ำของประธำนกรรมกำรบรษิทั มภีำวะผูน้ ำและสำมำรถควบคุม
กำรด ำเนินงำนของผู้บรหิำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล บรษิัทจงึควรจดัใหม้กีำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่
ระหว่ำงประธำนกรรมกำรบรษิทั และประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร ออกจำกกนัอย่ำงชดั เจน โดยบทบำทหน้ำที่ประธำน
กรรมกำรบรษิทั ม ีดงันี้ 
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• กำรก ำกบั ตดิตำม และดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่ำ กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

และบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร  
• กำรดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กร ทีม่จีรยิธรรม และ

กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 
• กำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรอืร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  และมมีำตรกำรที่

ดแูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม  
• กำรจดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพยีงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็น

ส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั กำรส่งเสรมิใหก้รรมกำรมกีำรใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วำมเหน็ได้
อย่ำงอสิระ 

• กำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรและ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 
 

5.2.2 กรรมกำรอสิระจะต้องเขำ้ถงึขอ้มูลทำงกำรเงนิ และธุรกจิอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะสำมำรถแสดงควำมเหน็ได้
อย่ำงเป็นอสิระ รกัษำประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เขำ้ประชุมโดยสม ่ำเสมอ และมกีำรประชุมร่วมกนัของกรรมกำรอสิระ
อย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ พรอ้มทัง้รำยงำนรบัรองควำมเป็นอสิระของตนเมื่อไดร้บักำรแต่งตัง้ และเป็นประจ ำทุกปี 
เพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 

 
5.2.3 กรรมกำรอิสระต้องมคีวำมเป็นอสิระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกีย่วกบัคุณสมบตั ิและขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรอิสระ สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทั กบัผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืบรษิทัอื่นซึ่งมผีูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่กลุ่มเดยีวกนั นอกจำกนี้ ยงัตอ้งสำมำรถใหค้วำมคดิเหน็ในกำรประชุมไดอ้ย่ำงเป็นอสิระ  

 
5.3 บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั มบีทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่ำงเคร่งครดั ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี
และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีส ำหรบักรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบรษิทั 
และผู้ถือหุ้น โดยมีกำรแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรชุดย่อยของคณะกรรมกำรบริษัท (Board  
Committee) และเลขำนุกำรของบรษิทั และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรชุดย่อย (ไม่เกนิกว่ำจ ำนวนรวมทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้) 

5.3.1 พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้บงัคบัของแต่ละบรษิทั 
โดยครอบคลุมถงึเรื่องดงัต่อไปนี้ 

• วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  นโยบำย  และแผนกลยุทธ ์ 
• แผนธุรกจิประจ ำปี งบประมำณประจ ำปี งบกำรเงนิส ำหรบังวดไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 
• กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

60 
  
 

 
• กำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งองคก์รในระดบักลุ่ม และกำรเปลีย่นแปลงอื่นๆ ทีส่ ำคญัในองคก์ร  
• กำรไดม้ำ กำรก่อตัง้ กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน หรอืกำรระงบัซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัหรอืธุรกจิใดของบรษิทั  
• กำรเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัอ ำนำจใดๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยใหบุ้คคลอื่นด ำเนินกำร 
5.3.2   พจิำรณำมอบอ ำนำจบำงประกำรเป็นกำรครัง้ครำวแก่คณะกรรมกำรชุดย่อย 
5.3.3   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดไว้โดยกฎหมำย  

หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้บงัคบั  และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ซึง่รวมถงึกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
• ก ำหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  นโยบำย  กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิัทและบรษิัทย่อย  

รวมทัง้พจิำรณำอนุมตันิโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนทีฝ่่ำยบรหิำรเสนอ และก ำกบัควบคุมดแูลใหฝ่้ำย
บรหิำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิดงักล่ำว  
โดยมเีป้ำหมำยเพื่อเพิม่มลูค่ำทำงเศรษฐกจิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยค ำนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
• วำงโครงสรำ้งและก ำหนดกระบวนกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรด ำเนินกำรทีเ่ป็นไป

ตำมระเบียบ ข้อบังคบั มติของที่ประชุมคณะกรรมกำร มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมสุจริตและ
ระมดัระวงั 

• วำงโครงสร้ำงและก ำหนดกระบวนกำรของบรษิัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มรีะบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
กำรก ำกบัและตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม 

• ตดิตำมและประเมนิผลกำรท ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหบ้รรลุตำมแผนกลยุทธ์  
ภำยใตง้บประมำณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

• ดูแลให้มีกำรจดัท ำบัญชี และกำรเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่
เหมำะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และสำธำรณชนทัว่ไป  

• ตรวจตรำและด ำเนินกำรใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้่ำ บรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้กีำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมทีก่ ำหนด
โดยคณะกรรมกำร รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยของบรษิทัและบรษิทัย่อยดำ้นก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

• มอี ำนำจในกำรแต่งตัง้บุคคลเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรอืผู้บรหิำรของบรษิทัย่อยอย่ำงน้อยตำม
สดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อย และมกีำรก ำหนดขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชดัเจน ซึ่งรวมถงึกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใชดุ้ลยพนิิจทีช่ดัเจน
ให้กำรออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยในเรื่องส ำคัญต้องได้รับควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัก่อน  

• มกีำรควบคุมกำรบรหิำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทั และมอี ำนำจอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  
กำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย ซึง่รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน 
และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  
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ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทันัน้ จะไม่ม ีลกัษณะเป็นกำร

มอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถ
อนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอื
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำย 
และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัไิว ้ 

5.4 กระบวนกำรสรรหำบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมหีน้ำทีพ่จิำรณำสรรหำบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยมี

กระบวนกำรดงันี้  
5.4.1 ก ำหนดคณุสมบตั ิและควำมรูค้วำมช ำนำญแตล่ะดำ้นทีต่อ้งกำรใหก้รรมกำรม ีโดยค ำนงึถงึควำมหลำกหลำยใน

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity) และเปรยีบเทยีบกบั Board Skill Matrix เพื่อสรรหำบุคคลผูม้คีวำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำย  และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทั  

5.4.2 สรรหำกรรมกำร และ/หรอืกรรมกำรชุดย่อย โดยน ำเสนอชื่อกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบรษิัท
พจิำรณำ กำรสรรหำอำจพจิำรณำจำกกรรมกำรเดมิใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อ หรอืเปิดรบักำรเสนอชื่อจำกผูถ้อืหุน้ หรอืกำร
ใช้บริษัทภำยนอกช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบุคคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพ (Director Pool) หรือกำรให้
กรรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมำะสม เป็นตน้ 

5.4.3 เสนอชื่อบุคคลที่ได้จำกกำรสรรหำใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพจิำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งหรอืพจิำรณำบรรจุชื่อในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้ (แลว้แต่
กรณี) 
 

5.5 ค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

บรษิัทได้จดัใหม้คีณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อพจิำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งจะค ำนึงถงึผลประกอบกำร ขนำดธุรกจิ โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนำดธุรกจิใกล้เคียงกนั เพื่อน ำเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตั ิโดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

 
5.5.1 ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรทกุปี โดยคณะกรรมกำรบรษิทัโดย

ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ต้องน ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้
พจิำรณำโดยก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 

5.5.2 คณะกรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำรระดบัสงู ตอ้งรำยงำนเกีย่วกบันโยบำยเรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร 
หลกักำรและเหตุผล ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั  

 
5.6 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

บรษิทัมแีนวทำงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ดงันี้ 
5.6.1 คณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรก ำหนดตำรำงกำรประชมุล่วงหน้ำ โดยมกีำรประชมุไมน้่อยกวำ่ 6 ครัง้ตอ่ปี และตอ้งประชมุ

กนัอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อหนึ่งครัง้ และอำจมกีำรประชุมพเิศษเพิม่ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
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5.6.2 คณะกรรมกำรบรษิัท ควรอุทศิเวลำ ทุ่มเท และให้ควำมสนใจกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทอย่ำง

เตม็ทีแ่ละพรอ้มทีจ่ะเขำ้ร่วมประชมุ โดยกรรมกำรตอ้งมำประชุมอยำ่งน้อยกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะเป็น
องคป์ระชุม ทัง้นี้ หำกกรรมกำรมคีวำมจ ำเป็นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้จะตอ้งแจง้ลำต่อประธำนกรรมกำรเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

5.6.3 ประธำนกรรมกำรบรษิัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจดัวำระกำรประชุม โดยพจิำรณำร่วมกับ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และมเีลขำนุกำรบรษิทัท ำหน้ำทีด่แูลใหก้รรมกำรไดร้บัหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเอกสำรกำร
ประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7  วนั ยกเวน้เรื่องทีต่อ้งพจิำรณำเร่งด่วน 

5.6.4 ประธำนกรรมกำรบริษัท ต้องมัน่ใจว่ำคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอให้แก่
ผูบ้รหิำรในกำรน ำเสนอขอ้มลู และเพยีงพอส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทั ทีจ่ะอภปิรำยในประเดน็ทีส่ ำคญั 

5.6.5 กรรมกำรบรษิทัทีอ่ำจจะมคีวำมเกี่ยวขอ้งหรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีในวำระกำรประชุมใดจะตอ้งงดออก
เสยีง งดใหค้วำมเหน็ในวำระนัน้ หรอืออกจำกหอ้งประชุม 

5.6.6 กำรจดบนัทกึกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั จะตอ้งมคีวำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชุม และควำมเหน็
ของคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใชอ้ำ้งองิ 

 
5.7 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

เพื่อให้มีกำรพจิำรณำกลัน่กรองกำรด ำเนินงำนที่ส ำคญัอย่ำงรอบคอบและมปีระสิทธภิำพ คณะกรรมกำร
บรษิทั จงึใหม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึน้ ดงันี้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระ 3  ท่ำน มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมทีก่ ำหนด

โดยส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยมรีำยชื่อ ดงัต่อไปนี้ 
 

 
 
 

 
       หมำยเหตุ :  * กรรมกำรตรวจสอบ ทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ 

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

1) พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจำ้งผูส้อบบญัชภีำยนอก  โดยกำรเสนอแต่งตัง้จะพจิำรณำบุคคลซึง่
มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ีรวมถงึพจิำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีของบรษิทั
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

2) ใหค้วำมเหน็ชอบในกำร แต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้ง และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
3) ในกำรปฏบิตังิำนตำมขอบเขตหน้ำที ่ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจเชญิใหฝ่้ำยจดักำร ผูบ้รหิำร หรือ

พนักงำนของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมำใหค้วำมเหน็ เขำ้ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสำรทีเ่หน็ว่ำเกีย่วขอ้ง หรอืจ ำเป็น 
4) สำมำรถว่ำจำ้งทีป่รกึษำ หรอืบุคคลภำยนอกตำมระเบยีบของบรษิทัมำใหค้วำมเหน็หรอืใหค้ ำปรกึษำในกรณี

จ ำเป็นอย่ำงยิง่ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นำยวุฒพิงษ์  โมฬชีำต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอสิระ 
2. นำยอภชิำต ิ จรีะพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอสิระ 
3. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน* กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอสิระ 
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5) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ มคีวำมถูกต้องและเชื่อถอืได้ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำง

เพยีงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ
ทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี 

6) สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 
ใหม้คีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  และอำจ
เสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นสิ่งส ำคัญ พร้อมทัง้น ำ
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักำรปรบัปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่ส ำคญัและจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำร
บรษิทั โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

7) สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ นโยบำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

8) เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
9) สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทั ตำมวธิกีำรและมำตรฐำนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  
10) พจิำรณำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัในเรื่องดงักล่ำวใหม้คีวำมถูกต้อง
และครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

11) สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ 
12) รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 
13) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั  ซึง่รำยงำนดงักล่ำว

ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 
- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 
- ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  ขอ้ก ำหนด  ของ

ตลำดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
- ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
- ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 

(Charter) 
- รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
14) ร่วมให้ควำมเหน็ในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงำนของเจ้ำหน้ำทีข่องหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน 
15) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมนิ

พรอ้มทัง้ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏบิตังิำนทีอ่ำจเป็นเหตุใหก้ำรปฏบิตังิำนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทุกปี 

16) พจิำรณำทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขออนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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17) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 บรษิทัมคีณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่จี ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ์       ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี/กรรมกำรอสิระ                                           
2. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
3. นำยธนัท ตำตะยำนนท ์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
4. นำยจโิรจ พนำจรสั กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

1) พจิำรณำ ก ำหนดนโยบำยแนวทำงปฏบิตัใินเรื่องก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและตดิตำมเพื่อใหม้กีำรปฏบิตัติำม
นโยบำยก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่รีวมถงึทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยใหม้คีวำมเหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2) ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัและพนักงำนใหส้อดคล้องกบัแนวปฏบิตัิ
ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

3) จดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
4) พจิำรณำ ก ำหนดนโยบำย แนวทำงปฏบิตัใินเรื่องก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำย

อย่ำงสม ่ำเสมอ 
5) ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั และพนักงำนใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิ

ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
  บรษิทัมคีณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน /  
กรรมกำรอสิระ 

2. นำยอภชิำต ิ จรีะพนัธุ ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน /  กรรมกำรอสิระ 
3. นำยวริชั  นอบน้อมธรรม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1) พจิำรณำน ำเสนอโครงสรำ้ง องค์ประกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำงๆ 

2) พจิำรณำก ำหนดวธิกีำรสรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรอืกรรมกำรชุดย่อย ให้
เหมำะสมกบัลกัษณะและกำรด ำเนินกจิกำรขององคก์ร โดยกำรก ำหนดคุณสมบตั ิและควำมรูค้วำมช ำนำญ
แต่ละดำ้นทีต่อ้งกำรใหม้ ี
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3) ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำรและ /หรือ กรรมกำรชุดย่อย เมื่อถึงวำระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมกำรให้แก่

คณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำ โดยกำรสรรหำอำจพจิำรณำจำกกรรมกำรเดมิให้ด ำรงต ำแหน่งต่อ หรอื
เปิดรบักำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้น หรือกำรใช้บริษัทภำยนอกช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบุคคลจำก
ท ำเนียบกรรมกำรอำชพี (Director Pool)  หรอืกำรใหก้รรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมำะสม เป็นตน้ 

4) เสนอชื่อบุคคลทีไ่ดจ้ำกกำรสรรหำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
หรอืพจิำณำเสนอบรรจุชื่อในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้ 
(แลว้แต่กรณี) 

5) พจิำรณำสรรหำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั      
6) พิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร  กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

เพื่อใหม้คีวำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์ทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูล
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกบับรษิทั และก ำหนดหลกัเกณฑใ์หเ้หมำะสม
เพื่อใหเ้กดิผลงำนตำมทีค่ำดหวงั ใหม้คีวำมเป็นธรรม และเป็นกำรตอบแทนบุคคลทีช่่วยใหง้ำนของบรษิทั
ประสบผลส ำเรจ็ 

7) ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำร
ด ำเนินงำน และค่ำเบี้ยประชุม โดยค ำนึงถงึแนวปฏบิตัทิีอุ่ตสำหกรรมเดยีวกนัใชอ้ยู่ ผลประกอบกำรและ
ขนำดของธุรกิจของบรษิัท และควำมรบัผดิชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำร 
กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทีบ่รษิทัตอ้งกำร 

8) พจิำรณำเกณฑก์ำรประเมนิผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั 

9) ก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร ตำมหลกัเกณฑ์
กำรจ่ำยทีไ่ดพ้จิำรณำไว ้และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่ออนุมตัคิ่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร ส่วนของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ   

10) พจิำรณำควำมเหมำะสมและใหค้วำมเหน็ชอบ ในกรณีที่มกีำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ใหม่ใหก้รรมกำรและ
พนักงำน โดยยดึหลกัใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ และสรำ้งแรงจงูใจใหก้รรมกำรและพนักงำนปฏบิตัิ
หน้ำทีเ่พื่อใหเ้กดิกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้ในระยะยำวและสำมำรถรกัษำบุคลำกรทีม่คีุณภำพไดอ้ย่ำง
แทจ้รงิ  

11) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขออนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

12) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมอี ำนำจหน้ำที่จะขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรกึษำ
วิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบรษิัท ซึ่งกำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบยีบ
ปฏบิตัขิองบรษิทั 

13) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอันเกี่ยวเนื่ อง กับกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 
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คณะกรรมกำรจดักำร 
บรษิทัมคีณะกรรมกำรจดักำรจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นำยทพิย ์ดำลำล ประธำนกรรมกำรจดักำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำยวริชั นอบน้อมธรรม กรรมกำรจดักำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ 
3. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ กรรมกำรจดักำร 
4. นำยธนัท ตำตะยำนนท ์ กรรมกำรจดักำร 
5. นำงดรุณี รกัพงษ์พบิูล กรรมกำรจดักำร 
6. นำยจโิรจ พนำจรสั กรรมกำรจดักำร 
7. นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร ์ กรรมกำรจดักำร 

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรจดักำร  

1) พจิำรณำ และก ำหนดเป้ำหมำย ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัทศิทำงกลยุทธ ์โครงสรำ้ง
กำรจดักำร แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี และงบประมำณของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2) ด ำเนินกำรจดักำรให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตำมวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
นโยบำย วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

3) ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 
4) ตรวจสอบ และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับเรื่องนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่

คณะกรรมกำรบรษิทั 
5) ตรวจสอบ และอนุมตัธิุรกรรมต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน หรอืกำรขำยสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทั

ย่อย กำรจดักำรทรพัยำกรบุคคล กำรเงนิและกำรคลงั กำรบรหิำรงำนทัว่ไป และธุรกรรมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัทิีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำก ำหนดไว ้ 

6) พจิำรณำและตรวจสอบกำรจดักำรควำมเสีย่ง และระบบกำรควบคุมควำมเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
โดยกำรแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและก ำกบัดูแลใหค้ณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัรคณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึคณะกรรมกำรจดักำรจะต้องรำยงำน
คณะกรรมกำรบรษิทัหำกพบควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัจนท ำใหไ้ม่สำมำรถบรรลุผลประกอบกำร
ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

7) คณะกรรมกำรจดักำรสำมำรถมอบอ ำนำจใหผู้บ้รหิำร หรอืพนักงำน ปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนไดต้ำม
ควำมเหมำะสม โดยที่คณะกรรมกำรจดักำร หรือผู้รบัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรจดักำรจะต้องไม่
กระท ำกำรหรอือนุมตัริำยกำรใดๆ ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบัตน อำจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจ
ได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทและบรษิัทย่อย 
(ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์) ทัง้นี้ กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำว ต้องสอดคล้องกับนโยบำย และหลกักำรต่ำงๆ ที่
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิทั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

8) จดัหำทีป่รกึษำ หรอืบุคคลทีม่คีวำมเหน็อสิระเพื่อใหค้วำมเหน็หรอืค ำแนะน ำ ตำมควำมจ ำเป็น 
9) ด ำเนินกำรใหผู้บ้รหิำร หรอืพนักงำนเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรจดักำร หรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีม่ี

กำรอภปิรำยกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรจดักำร  
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10) รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบถงึกจิกำรทีค่ณะกรรมกำรจดักำรด ำเนินกำรภำยใตอ้ ำนำจหน้ำทีข่อง

คณะกรรมกำรจัดกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี้  รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ ำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ  

11) ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ มอี ำนำจพจิำรณำและอนุมตัใิหบ้รษิทัลงทุนหรอืร่วม
ลงทุน ตลอดจนพิจำรณำและอนุมตัิกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน เช่น กำรเข้ำท ำนิติกรรมสญัญำ ภำยใต้
ขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัทิีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดไว ้

12) ตรวจสอบ และประเมนิควำมเพยีงพอของกฎบตัรฉบบันี้ โดยเป็นกำรเปรยีบเทยีบผลกำรปฏบิตังิำนของ
คณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในกฎบตัร โดยคณะกรรมกำรจดักำรจะน ำผลที่ได้รบัจำกกำร
ประเมนิผลดงักล่ำวมำพจิำรณำปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนของตนต่อไป 

13) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอื ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัมจี ำนวน 5 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นำยวริชั นอบน้อมธรรม ประธำนอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยธนัท ตำตะยำนนท ์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร ์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
5. นำยสุชำต ิธนำสุนทรำรตัน์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

1) จดัท ำนโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรจดักำร พจิำรณำ ในเรื่องของกำรบรหิำรควำม
เสีย่งโดยรวม และครอบคลุมถงึควำมเสีย่งหลกั เช่น ควำมเสีย่งดำ้นกำรตลำด ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
ควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำร และควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิกำร เป็นตน้ 

2) วำงกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบันโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง โดยสำมำรถประเมนิ ตดิตำม และดูแลระดบัควำม
เสีย่งขององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม  

3) ทบทวนควำมเพยีงพอของนโยบำยและระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมปีระสทิธผิลของ
ระบบ และกำรปฏบิตัติำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

4) ทบทวนและประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรคอร์รปัชัน่อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ 

5) พิจำรณำและประเมินควำมเสี่ยงในกำรลงทุนใหม่ของบริษัทที่อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำอนุมัติของ
คณะกรรมกำรจดักำรและคณะกรรมกำรบรษิทั 

6) ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่้องด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรจดักำร เพื่อสอดคล้องกบันโยบำย
และกลยุทธท์ีค่ณะกรรมกำรจดักำรก ำหนดไว ้

7) สอบทำนกฎบตัรคณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั เพื่อ
น ำเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรจดักำร 
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5.8 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจกิำรทีด่ไีด้พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรจดัท ำแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน และ

ดูแลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ 
คณะกรรมกำรจดักำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  และคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทัง้แบบรำยคณะและแบบรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี โดยมี
วตัถุประสงค์ใหพ้จิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำงๆ ในปีทีผ่่ำนมำ เพื่อใชใ้นกำรพฒันำกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขีน้  โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

หลกัเกณฑก์ำรประเมิน  
1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองกรรมกำร  
2.  กำรจดัเตรยีมและด ำเนินกำรประชุม  
3.  บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ 

ขัน้ตอนในกำรประเมิน 

1. ส่วนงำนเลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมนิใหก้รรมกำรทุกท่ำนประเมนิทุกปี 
2. รวบรวมแบบประเมินและผลคะแนน รวมถึงจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินดังกล่ำวเสนอต่อประธำน   

กรรมกำรแต่ละชุด และประธำนกรรมกำรสรรหำรและก ำหนดค่ำตอบแทน  เพื่อศกึษำวเิครำะห์ผลกำร
ประเมนิร่วมกนั และก ำหนดวธิกีำรพฒันำกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรต่อไป  

ทัง้นี้ ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดทัง้แบบรำยคณะและแบบ
รำยบุคคล ประจ ำปี 2562 อยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม”  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดเีห็นว่ำได้ปฏิบตัิงำนครบถ้วน
เหมำะสมตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี  
 

5.9 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
1) รบัผดิชอบ ดแูล บรหิำร กำรด ำเนินงำน และ/หรอื กำรบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั รวมถงึกำรก ำกบั

ดูแลงำนโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และงบประมำณ ของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื มตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) จดัท ำแผนธุรกจิ และก ำหนดอ ำนำจกำรบรหิำรงำน ตลอดจนจดัท ำงบประมำณทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ
และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อขออนุมตัแิละมหีน้ำทีร่ำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำตำมแผนงำนและงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัดิงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3) ก ำหนดโครงสรำ้งองค์กร วธิกีำรบรหิำร รวมถงึกำรคดัเลอืก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจำ้ง และกำรเลกิจ้ำง
พนักงำน รวมถงึก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวสัดกิำรต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำน
และผู้อยู่ภำยใต้บงัคบับญัชำทัง้หมดทีม่ตี ำแหน่งต ่ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรลงมำ ตลอดจนมอบ
อ ำนำจและหน้ำทีท่ีต่นไดร้บัมอบหมำยใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีด่งักล่ำวตำมทีต่นอำจพจิำรณำเหน็สมควร 

4) ตดิตำมและรำยงำนสภำวะ ฐำนะของบรษิทั เสนอแนะทำงเลอืก และกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบำยและ
สภำพตลำด 
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5) ดแูลและควบคุมกำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ ของบรษิทั อำท ิกำรเงนิ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคุมภำยใน

งำนดำ้นปฏบิตักิำรและสนับสนุนต่ำงๆ และงำนทรพัยำกร 
6) เป็นตวัแทนบรษิทัตลอดจนมอี ำนำจมอบหมำยในกำรติดต่อกบัหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบั

ดแูลอื่นๆ 
7) ดแูลตดิต่อกบัสำธำรณชน ผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ และพนักงำน เพื่อเสรมิชื่อเสยีงและภำพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 
8) ดแูลใหม้กีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
9) มอี ำนำจในกำรออก แก้ไข เพิม่เติม ปรบัปรุง ระเบยีบ ค ำสัง่ และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวกบักำรท ำงำนของ

บรษิทั เช่น กำรบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวนิัยพนักงำนและลูกจำ้ง  
10) พจิำรณำ เจรจำต่อรอง และอนุมตักิำรเขำ้ท ำนิตกิรรมสญัญำ และ/หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบักำรด ำเนินงำน และ/หรอืกำรบรหิำรงำนประจ ำวนัของทำงบรษิัท ทัง้นี้ ภำยใต้วงเงนิที่อนุมตัิโดย
คณะกรรมกำรบรษิทั ตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัขิองบรษิทั 

11) มอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบใดๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยหรอืตำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั 

12) รบัผดิชอบ ดแูล บรหิำรกำรด ำเนินงำน รวมถงึก ำกบัดแูลนโยบำยรวมของบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำย กลยุทธท์ำงธุรกจิ เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิและงบประมำณของ
บรษิทัย่อย 

ทัง้นี้ กำรใชอ้ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดงักล่ำวขำ้งต้นไม่สำมำรถกระท ำได ้หำกประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรมส่ีวนไดส่้วนเสยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับรษิทั 

5.10 เลขำนุกำรบริษทั 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของเลขำนุกำรบรษิทั 
1) จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

- ทะเบยีนกรรมกำร  
- หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  
- หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
- รำยงำนประจ ำปี 

2) เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
3) ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
4) ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดและกฎเกณฑต์่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรควรรบัทรำบ 
5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่กรรมกำรปัจจุบัน และ

กรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่ 
6) ดูแล และประสำนงำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ข้อก ำหนด และมติที่ประชุม

คณะกรรมกำรบรษิทั และที่ประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทัง้นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละจรรยำบรรณ
ธุรกจิไดอ้ย่ำงครบถว้นและถูกตอ้ง 

7) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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5.11 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูง 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั 
กำรสรรหำและกำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัเป็นไปตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยคณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิทัจะเป็นผูค้ดัเลอืกบุคคลทีม่ปีระสบกำรณ์ และควำมรูค้วำมสำมำรถทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัธุรกิจของบรษิัท รวมถึงมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งจะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 

1) คณะกรรมกำรของบรษิัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัรและกรรมกำรของบรษิัท
จะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่

ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำร แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมำกน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

- ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป 
- บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมหีรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นั ้น ให้ประธำนในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

3) ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนัน้ให้ใช้วธิจีบัสลำกกนัว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำม
วำระนัน้อำจไดร้บัเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด้ 
 

5.12 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ 
คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะร่วมกันพิจำรณำเบื้องต้นถึง  

คุณสมบตัิของบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของ

กรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒ ิประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำม

เหมำะสมดำ้นอื่นๆ ประกอบกนั จำกนัน้ จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้

เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมด และต้องมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน โดยคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระจะตอ้งสอดคล้องกบัประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำย

หุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ.2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงันี้ 
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1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วมผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำนทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น
บดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของผู้ที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิดงักล่ำว รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร 
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรพัย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรพัย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรบัควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึ
พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิัท หรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะ
ต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกันกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม  

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบ
บญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม 
หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
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8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักิจกำรของบรษิัท หรอืบรษิัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำร
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
10) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูบ้รษิทั 
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 3 คน แต่ไม่เกนิ 5 คน โดย

บรษิทัมนีโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ ซึง่ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
1) ไดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

2) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูบ้รษิทั  

3) ไม่เป็นกรรมกำรของ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4) มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้ต้องมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้

 
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีดี่ 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำ 3 คน และสมำชกิอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมกำรอสิระ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ีคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

 
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั มจี ำนวนอย่ำงน้อย  
3 คน  โดยสมำชกิอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมกำรอสิระ และคณะกรรมกำรบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการจดัการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมกำรจดักำร ภำยใต้ค ำแนะน ำของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
โดยเลอืกจำกกรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมจ ำนวนทีค่ณะกรรมกำรเหน็ว่ำเหมำะสม และเพยีงพอต่อกำรบรหิำรกจิกำรของ
บรษิทั โดยใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นประธำนกรรมกำรจดักำร  
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องคป์ระกอบและการสรรหาอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ยกรรมกำรจดักำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และ/หรอื บุคคลที่
ไดร้บักำรมอบหมำยจำกกรรมกำรบรษิทัย่อย กรรมกำรบรษิทัย่อยต้องไดร้บักำรแต่งตั ้ง้จำกคณะกรรมกำรจดักำร และ
คณะกรรมกำรจดักำรจะแต่งตัง้อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งคนหนึ่งเป็นประธำนอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
องคป์ระกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ในกำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะเป็นพจิำรณำเบื้องตน้ ในกำรสรรหำคดัเลอืกผูท้ีม่คีวำมเหมำะสมในดำ้นควำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำม
เชี่ยวชำญ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท และเข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี มีควำมสำมำรถ
บริหำรงำนให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยที่บรษิัทก ำหนดไว้ได้ เพื่อน ำเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำ
แต่งตัง้ 
 
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งทำงกำรบริหำร (Succession Plan) 

กำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งทำงกำรบรหิำร  (Succession plan) ของ บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) จดัท ำขึน้ เพื่อกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรก ำลงัคนและพฒันำบุคลำกรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพระบบองคก์ร
ในกำรวำงแผน ก ำลงัคนเชงิยุทธศำสตร์  (Strategic  Workforce   Plan)  ใหม้คีวำมเหมำะสม โดยพฒันำและบรหิำร
ก ำลงัคน เพื่อเพิม่ขดีสมรรถนะของบุคลำกรและประสทิธภิำพของระบบกำรบรหิำร รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้กีำรวำงระบบ
เตรยีม ควำมพรอ้มเพื่อทดแทนบุคลำกร ทัง้ในระยะสัน้ ระยะยำว สำมำรถรองรบัต่อกำรเปลีย่นแปลงและสอดคล้องกบั
ทศิทำงกำรพฒันำระบบขององคก์ร  นอกจำกนี้บรษิทัยงั ไดก้ ำหนดยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรและพฒันำก ำลงัคน เพื่อเป็น
กรอบแนวทำงกำรบริหำรและพฒันำก ำลงัคน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยเฉพำะต ำแหน่งผู้บริหำรที่มี
ผลกระทบต่อกำรขำดแคลนก ำลงัคนทีม่ศีกัยภำพและ กำรสญูเสยีอตัรำก ำลงัจำกกำรเกษยีณอำยุ 

กำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งทำงกำรบรหิำร (Succession Plan) ของบรษิทั ไดใ้ชเ้ครื่องมอืเชงิกระบวนกำร 
โดยกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งไดร้่วมกนัพจิำรณำและก ำหนดหลกัเกณฑต์่ำงๆ ดงันี้ 

1. กำรเลือกต ำแหน่งเป้ำหมำยและกำรก ำหนดเกณฑค์ดัเลือกผู้มีศกัยภำพท่ีจะทดแทนต ำแหน่ง 
 กำรเลอืกต ำแหน่งเป้ำหมำยทีต่อ้งกำรหำผูม้ศีกัยภำพทีจ่ะทดแทนต ำแหน่ง (Successor) ถอืเป็นขัน้ตอนแรก
ทีส่ ำคญัของกำรจดัท ำ Succession  Plan ทัง้นี้ อำจเลอืกจำกต ำแหน่งทีม่กีำรจดัท ำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชพีไวแ้ลว้ก็
ได ้ในกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งทำงกำรบรหิำรของบรษิทัครัง้นี้ ไดใ้ชต้ ำแหน่งเป้ำหมำยโดยเลอืกจำกต ำแหน่งที่
ไดจ้ดัท ำทำงกำ้วหน้ำในสำยอำชพีไวแ้ลว้ส่วนหนึ่ง และพจิำรณำเลอืกต ำแหน่งเป้ำหมำยเพิม่เตมิตำมควำมเหมำะสมใน
ต ำแหน่งต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ( Chief  Executive Officer ) 
2. ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ ( Chief  Financial Officer ) 
3. กรรมกำรผูจ้ดักำร (Managing Director) 
4. กรรมกำรบรหิำร  (Executive Director ) 

ทัง้นี้ในแต่ละต ำแหน่งเป้ำหมำยได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบหลกั ผลสมัฤทธิห์ลกัและตวัชี้วดัผลกำร
ปฏบิตังิำนหลกั ควำมรู ้ทกัษะและสมรรถนะของต ำแหน่งเป้ำหมำย ตลอดจนเกณฑเ์บือ้งตน้เพื่อคดัสรรผูม้ศีกัยภำพ 
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2. กำรพิจำรณำคดัเลือกผู้มีศกัยภำพท่ีจะทดแทนต ำแหน่ง 
ก ำหนดขัน้ตอนกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรประเภท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร                   

( Chief Executive Officer ) / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ ( Chief  Financial Officer ) / กรรมกำรผูจ้ดักำร 
(Managing Director) และ กรรมกำรบรหิำร ( Executive Director ) ไวอ้ย่ำงชดัเจน 

3. กำรติดตำมประเมินผลและปรบัเปล่ียนวิธีกำรพฒันำ 
เพื่อให้กำรพฒันำผู้มีศกัยภำพเพื่อทดแทนต ำแหน่งเป้ำหมำย คณะกรรมกำรสรรหำผู้สืบทอด ควรมีกำร

แต่งตัง้ผูส้อนแนะงำน (Career Coach) โดยผูส้อนแนะงำน หรอืผูบ้งัคบับญัชำระดบัตน้หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหด้แูลผู้
มศีกัยภำพทีจ่ะทดแทนต ำแหน่ง ควรมกีำรตดิตำมกำรปฏบิตังิำนของผูม้ศีกัยภำพทีจ่ะทดแทนต ำแหน่ง และประเมนิผล
กำรพฒันำศกัยภำพของผูน้ัน้เป็นระยะๆ โดยกำรพดูคุยถงึควำมสำมำรถทีไ่ดร้บักำรพฒันำและไม่ไดร้บักำรพฒันำ และ
กำรให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) อย่ำงตรงไปตรงมำ โดยมจีุดมุ่งหมำยใหผู้ท้ี่ได้รบักำรพฒันำได้ทรำบจุดแขง็และ
จุดอ่อนของตนเอง และเพื่อใหส้ำมำรถพฒันำควำมรู ้ทกัษะ และสมรรถนะในกำรท ำงำนทัง้หน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยใน
ปัจจุบนัและอนำคต รวมทัง้กำรปรบัเปลีย่นวธิกีำรพฒันำและปรบัปรุงควำมสำมำรถตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนจดัท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำต่อไป 
 
9.2  กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบรหิำรกจิกำรบรษิทัย่อย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อก ำหนดมำตรกำร
และกลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถก ำกบัดูแลและบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัย่อยและบรษิัท
ร่วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลให้บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมกีำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ได้
เสมือนเป็นหน่วยงำนของบริษัทเอง และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท รวมถึงกฎหมำยบริษัทมหำชน ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยหลกัทรพัย์ และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
ดงักล่ำว 

ในกรณีทีน่โยบำยนี้ไดก้ ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรหรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึ่งมนีัยส ำคญัหรอืมผีลต่อฐำนะทำง
กำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีใ่นกำรจดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั และ/หรอื 
กำรประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัเิรื่องดงักล่ำวก่อนทีบ่รษิทัย่อย จะจดัประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื 
ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพจิำรณำอนุมตัิก่อนกำรท ำรำยกำรหรอืด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ โดยในกำรนี้ ให้บรษิัทเปิดเผย
ขอ้มูลและปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอนและวธิกีำรที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่จะขออนุมตัินัน้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้น
กฎหมำยบรษิัทมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยหลกัทรพัย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งตลอดจน
ประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้) อย่ำงครบถ้วน
และถูกตอ้ง 
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9.3 นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษทั 

บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรดูแลกรรมกำร และผูบ้รหิำรในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทั ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1) บรษิทัจะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำรของบรษิทั รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชี
หรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ (ตำมค ำนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกบัหน้ำทีใ่นกำรจดัท ำ และรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์
ของบรษิทั ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ (“พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ฯ”) รวมทัง้กำรรำยงำนกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ของบริษัท ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่ง
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ 

2) ก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร และผูส้อบบญัช ีรวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชี
หรอืกำรเงนิที่เป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรอืเทยีบเท่ำของบรษิัท จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถอื
ครองหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัของตน และคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ ตำมมำตรำ 59 ในทุก
ครัง้ทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ โดยส่งผ่ำนมำยงัเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อน ำ ส่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และก ำหนดให้
เลขำนุกำรบรษิทัสรุปรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์ต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อรบัทรำบเป็นประจ ำทุกหก (6) เดอืน 

3) ก ำหนดห้ำมมใิหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท รวมถึงผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชี
หรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลู
ภำยในที่เป็นสำระส ำคญัซึ่งมผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ ซื้อ ขำย เสนอซื้อ หรอืเสนอขำย 
หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อหรอืเสนอขำย ซึ่งหุน้หรอืหลกัทรพัย์อื่น (ถ้ำม)ี ของบรษิทั ไม่
ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบกำรเงนิหรอืเผยแพร่เกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิ
และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั จนกว่ำบรษิทั จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบรษิทัจะแจง้
ให้กรรมกำร และผู้บรหิำร รวมถึงผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิที่เป็นระดบั
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำงดกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 
30 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณะ และควรรอไปอกีอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำร
เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณะแลว้ จงึจะสำมำรถท ำรำยกำรขำ้งตน้ได้ 

4) ก ำหนดหำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และบรษิทัย่อย ใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทั 
และบรษิัทย่อยที่มหีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ของบรษิัท ซึ่งยงัมไิด้
เปิดเผยต่อสำธำรณะซึง่ตนไดล่้วงรูม้ำในต ำแหน่งหรอืฐำนะเช่นนัน้ มำใชเ้พื่อกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอ
ขำย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ ขำยเสนอซื้อ หรอืเสนอขำย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้ม)ี ของบรษิทั 
ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอื
น ำขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำวโดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ก็
ตำม 
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5) ก ำหนดหำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และบรษิทัย่อย หรอือดตีกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนที่ลำออกแลว้ เปดิ เผยข้อมูลภำยใน หรือควำมลบัของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจน
ข้อมูลควำมลับของค่คู่ค้ำของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้
บุคคลภำยนอกรบัทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่บรษิทั บรษิทัย่อย 
หรอืคู่คำ้ กต็ำม 

6) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และบรษิทัย่อย จะไม่เปิดเผยขอ้มูลภำยในของบรษิทั และ
บรษิทัย่อยและจะไม่ใชต้ ำแหน่งหน้ำทีใ่นบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอืน ำขอ้มลูภำยใน หรอืสำรสนเทศ
ที่มีสำระส ำคญัซึ่งได้รบัรู้หรือรบัทรำบในระหว่ำงปฏิบตัิงำนในบริษัทและ/หรอืบริษัทย่อย ซึ่งยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะ ไปแสวงหำประโยชน์ในทำงมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภำยนอกเพื่อประโยชน์
ของตนเอง หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมโดยไม่ค ำนึงว่ำจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน
หรอืไม่ 

7) ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และบรษิทัย่อย หรอือดตีกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนทีล่ำออกแล้ว มหีน้ำทีเ่กบ็รกัษำควำมลบั และ/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษิทัและบรษิทัย่อย หำ้ม
มใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ของบรษิทั และบรษิทัย่อย น ำควำมลบั และ/หรอืขอ้มลูภำยในของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย ไปใชป้ระโยชน์แก่บรษิัทอื่น 

8) กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัท และบรษิัทย่อย มหีน้ำที่ปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรใช้ขอ้มูล
ภำยในของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.4  จรรยาบรรณธรุกิจ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีอง บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย (“บรษิทั”) คณะกรรมการบรษิทัจงึมกีารก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมโดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานยดึถอื 
ส าหรบัการปฏิบตัติามค่านิยมร่วมของ บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ควบคู่ไปกบั
ขอ้บงัคบัและระเบยีบของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย โดยมุ่งหวงัใหก้ารบรหิารและ
การปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส ชดัเจนเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศกัดิศ์รี ควรแก่ความเชื่อมัน่และ
ไวว้างใจของคู่คา้ ลูกคา้ และประชาชน โดยมเีน้ือหาครอบคลุมในเรื่อง ดงันี้ 

1. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อพนักงาน 
1.1 เคารพในสทิธมินุษยชน โดยไม่เลอืกปฏบิตัดิว้ยสาเหตุอนัเนื่องมาจากความเหมอืนหรอืความแตกต่าง 

ทัง้ทางดา้นเชื้อชาตศิาสนา เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ รวมถงึเคารพสทิธเิสรภีาพส่วนบุคคล และ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

1.2 มรีะบบการประเมนิผล การใหผ้ลตอบแทนการปฏบิตังิาน การใหร้างวลัและบทลงโทษ ซึง่อยู่บนพืน้ฐาน
ของความยุตธิรรมไม่เลอืกปฏบิตั ิและสามารถอธบิายได้ 

1.3 เปิดโอกาสและใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ถงึ
และต่อเน่ืองพรอ้มทัง้จดัใหม้แีผนการสบืทอดงานในทุกต าแหน่งทีส่ าคญั 

1.4 ใชเ้กณฑ์ความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏบิตังิานของพนักงานเป็นตวัชี้วดั ในการ
พจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย โดยท าการประเมนิดว้ยความยุตธิรรม เสมอภาค และสามารถอธบิายได้ 
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1.5 ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งสมดุลในชวีติของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนใหม้กีจิกรรมทีส่รา้งสรรค์ 

และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชวีติที่ดขีองทัง้พนักงาน ครอบครวั ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาต ิ

1.6 มขีัน้ตอนหรอืกระบวนการพจิารณาในการด าเนินการแก้ปัญหาจากการเรยีกร้องความเป็นธรรมของ
พนักงานโดยก าหนดใหม้ขี ัน้ตอน กระบวนการ และกลไกทีช่ดัเจน 

2. สงัคม ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภยัชุมชน  
2.1 ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั คุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

QSHE อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน รวมทัง้ผลกัดนัใหม้กีารน าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการบรหิารงาน 

2.2 ออกแบบกระบวนการใหบ้รกิารดว้ยความปลอดภยั 
2.3 ตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั ความ

ปลอดภยัชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 
2.4 สื่อสารท าความเขา้ใจและให้ความร่วมมอืในการให้ขอ้มูลกบัชุมชนและสงัคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ

ผู้สนใจทัว่ไปอย่างทนัสถานการณ์เกี่ยวกบัสถานะและข้อเท็จจรงิในการด าเนินงานของบรษิัทโดยไม่
ปิดบงัขอ้เทจ็จรงิ 

2.5 ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

2.6 มุ่งมัน่ที่จะมีส่วนร่วมในการพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม การรกัษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชวีติของคนในชุมชน ตามหลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเพื่อใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 

2.7 ปลูกฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมใหเ้กิดขึ้นในบุคลากรทุกระดบัอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.8 ส่งเสริม รักษา และธ ารงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยให้ความร่วมมือ 
สนับสนุนนโยบายและกจิกรรมต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสงัคมโดยรวม 

3. การรบัหรือให้ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจสร้างแรงจงูใจในการตดัสินใจอย่างหน่ึงอย่างใด 
3.1 ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ขยนัหมัน่เพยีร และมสี านึกรบัผดิชอบ 
3.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทัง้หมด ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อาจท าให้รายงานผลการตรวจสอบ

บดิเบอืนไป 
3.3 ไม่เรยีกหรอืรบัทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชน์ใดจากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ โดยมเีจตนาเพื่อทีจ่ะใหม้กีาร

กระท าหรอืละเวน้การกระท าใดทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืแลกเปลีย่นกบัสทิธพิเิศษจากบรษิทั 
3.4 ไม่ใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าทีท่ีม่อียู่ในบรษิทั เพื่อเอือ้ประโยชน์ส่วนตวั 
3.5 รบัของขวญั ของทีร่ะลกึในโอกาสทีเ่หมาะสม ตามธรรมเนียมประเพณีเท่านัน้ และมูลค่าของทีร่บัมาไม่

เกิน 5,000 บาท หากมีความจ าเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนด ควรรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบและเป็นไปอย่างเปิดเผยดว้ยความโปร่งใส 

3.6 ไม่มส่ีวนร่วมในกจิกรรมหรอืความสมัพนัธ์อนัอาจก่อใหเ้กดิความบัน่ทอนต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็น
กลาง ทัง้นี้ รวมถงึการกระท าหรอืความสมัพนัธท์ีข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั 
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4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในการท าธรุกรรมของบริษทั 

4.1. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับขององค์กร หรือที่อาจมี
ผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที ่

4.2. ระมดัระวงัเรื่องความสมัพนัธส่์วนตวักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืทีเ่ป็นคู่แขง่ทาง
การคา้กบับรษิทั รวมทัง้ ความสมัพนัธห์รอืธุรกจิส่วนตวักบัเพื่อนพนักงานดว้ยกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ หรอืมผีลกระทบต่อบรรยากาศในการท างานการปฏบิตัหิน้าที ่

4.3. ไม่ใช้ประโยชน์จากขอ้มูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบรษิัท ในการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัหรอืเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตวั หรอืท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบรษิัท ซึ่งส่งผล
กระทบต่องานในหน้าที ่

4.4. ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั หรอืเป็นการแขง่ขนักบักจิการของ
บรษิทัอนัมผีลใหบ้รษิทั เสยีผลประโยชน์ หรอืไดร้บัประโยชน์น้อยกว่าทีค่วรจะเป็น 

4.5. ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครดั 

5. การซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทั และการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั 
5.1 หลกีเลี่ยงการใชข้อ้มลูภายใน หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอกอื่น หรอืใชส้ารสนเทศทีส่ าคญัทีย่งั

มไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรอืขายหุน้ของบรษิทั และส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูพงึ
ละเวน้การซื้อขายหุน้ของบรษิทัเป็นระยะเวลาหนึ่ง ภายหลงัจากทีส่ารสนเทศทีส่ าคญัได้เปิดเผยแล้วก็
ตาม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนไดม้กีารประเมนิสารสนเทศนัน้ตามสมควร ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

5.2 ไม่ใหข้อ้มูลทางการเงนิ แนวโน้มผลประกอบการของบรษิทัทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืแสดงความ
คดิเหน็ในนามของบรษิทัต่อสื่อ นักลงทุน นักวเิคราะห์ ทีป่รกึษาภายนอก ไม่ว่าจะผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 
หรอืเวทสีาธารณะใด โดยไม่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 

5.3 พงึละเวน้ หรอืหลกีเลี่ยงการแสดงความคดิเห็นต่อบุคคลภายนอก หรอืสื่อมวลชนในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
งานของบรษิทั ซึ่งยงัไม่มนีโยบายหรอืแนวทางในการด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ อย่างชดัเจน หรอืเรื่องอื่น
ใดทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทั 

5.4 จัดเก็บสารสนเทศที่ส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
ผูเ้กี่ยวขอ้งเท่าทีจ่ าเป็นและตอ้งแจง้ใหเ้จา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งทราบว่าเป็นสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัและมี
การก าหนดข้อจ ากัดในการน าไปใช้ รวมทัง้ข้อห้ามในการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยใช้สารสนเทศ
ดงักล่าว 

5.5 ปกป้องขอ้มูลทีไ่ดม้าระหว่างการปฏบิตัหิน้าที ่และไม่น าขอ้มูลทีไ่ดม้าใชเ้พื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรอื
เพื่อการใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

5.6 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัต้องรายงานการซื้อ-ขายหุน้ / ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัให้
ทีป่ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ทีม่กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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6. การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 

6.1. ปฏิบตัิงานภายใต้กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัที่บรษิทัเป็นผู้ก าหนดขึน้อย่างเคร่งครดั และมคีวาม
รบัผดิชอบในการค้นหาแนวทาง/ค าแนะน าเกี่ยวกบัขอ้กฎหมายต่างๆ ที่มกีารปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง 
แกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

6.2. ศกึษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั และขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
ตลอดจนการด าเนินการทางวินัยและบทลงโทษอย่างชัดเจน และสามารถอธิบายแก่พนักงาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

6.3. รักษาความมีระเบียบวินัยในการประพฤติ และปฏิบัติงานของตนเองและผู้ใต้บงัคบับัญชา ภายใต้
ขอบเขตอนัสมควรโดยค านึงถงึสถานการณ์และขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมาะสม และน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

6.4. เคารพและสนับสนุนกจิกรรม / ธุรกรรมทีม่วีตัถุประสงค์ทีถู่กต้องตามกฎหมาย และหลกัจรยิธรรมของ
องคก์ร 

7. การใช้ทรพัยสิ์น ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัท รวมทัง้ การดูแล
รกัษา 
7.1 ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัในเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทั 
7.2 ไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบับรษิทั 
7.3 ใช ้Hardware และ Software ทีบ่รษิทัจดัใหเ้พื่อธุรกจิของบรษิทั 
7.4 ควบคุมบุคคลภายนอกในการเขา้ถงึแฟ้มขอ้มลูและโปรแกรมเท่าทีจ่ าเป็นต่อการท างานใหก้บับรษิทั และ

ดูแลให้บุคคลดงักล่าวปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
บรษิทัอย่างเคร่งครดั 

7.5 รกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (password) ที่ใช้ในการ
เขา้ถงึระบบขอ้มลูของบรษิทัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

7.6 ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั และเพื่อพฒันาศกัยภาพ 
ในการท างาน รวมถงึไม่น าทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั 

7.7 ปกป้องดแูลทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัมใิหเ้สยีหาย สญูหาย เสื่อมค่า และใชท้รพัยส์นิทางปัญญาให้
เกดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัรวมถงึการดแูลรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอย่างเหมาะสม 

8. การปฏิบติัต่อลูกค้า และคณุภาพผลิตภณัฑ ์/ ส่ือสารทางการตลาด 
8.1. โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัตามความจรงิ ไม่สรา้งความเขา้ใจผดิ ไม่ขดัต่อ

ศลีธรรมประเพณีอนัดงีาม และไม่ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในสงัคม 
8.2. มุ่งมัน่ในการส่งมอบสนิคา้และบรกิารใหต้รงตามขอ้ตกลงทีม่กีบัลูกคา้ 
8.3. รกัษามาตรฐานและคุณภาพสนิคา้และบรกิาร เพื่อสรา้งความมัน่ใจและความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
8.4. ยนิดรีบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกค้าและปรบัปรุงแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีกรณีมขีอ้จ ากดัหรอืต้องใชเ้วลาในการ

แกปั้ญหา  ตอ้งรบีแจง้ขอ้มลูและสถานะใหลู้กคา้ทราบในเวลาอนัควร และแจง้ความกา้วหน้าในการแกไ้ข
เป็นระยะ 

8.5. ไม่เรยีกรบัเงนิ สิง่ของ ผลประโยชน์ใดๆ อนัส่อถงึการกระท าทีเ่ป็นการไม่สุจรติจากลูกคา้ 
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9. การปฏิบติัต่อคู่สญัญา (คู่ค้าและเจ้าหน้ี) 

9.1. ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ขอ้ตกลง หรอืสญัญาอย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏิบตัิได้ ให้รบีแจง้เจรจากบั
คู่สญัญาเพื่อหาทางแกไ้ขและเยยีวยาความเสยีหายอย่างเป็นธรรม 

9.2. ด าเนินการจดัซื้อจดัหาอย่างโปร่งใส ปฏิบตัิต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั ถูกต้อง ชดัเจน 
ครบถว้น เป็นธรรมตรวจสอบได ้

9.3. จดัซื้อจดัหาจากผูป้ระกอบการทีป่ฏบิตัติามกฎหมาย ไม่เขา้ขา่ยหรอืมปีระโยชน์จากการใชแ้รงงาน หรอื
กระบวนการผลติทีข่ดัต่อกฎหมาย และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคม 

9.4. ค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารที่จดัซื้อจดัหา อนัอาจจะมีผลต่อสุขภาพอนามยั
ของผูใ้ช ้พนักงาน ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

9.5. ไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากงานการจดัซื้อจดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืผูอ้ื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 
9.6. เจรจาและท าสญัญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบคู่สญัญา ค านึงถงึชื่อเสยีงและภาพพจน์ของบรษิทั 

10. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
10.1  ไม่โจมตคีู่แขง่โดยปราศจากขอ้มลูอย่างสมเหตุสมผล 
10.2  ไม่แสวงหาขอ้มลู ความลบัทางการคา้ของคู่แขง่ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ 
10.3  ส่งเสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม และยดึถอืกตกิาการแขง่ขนัอย่างเคร่งครดั 
10.4  ไม่ท าความตกลงใดๆ กบัคู่แขง่ขนัหรอืบุคคลใด ทีม่ลีกัษณะเป็นการลดหรอืจ ากดัการแขง่ขนัทางการคา้ 
10.5  ค านึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกจิ และผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ ด าเนินธุรกจิ

อย่างมจีรรยาบรรณ 

เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิทัมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิทีค่ณะกรรมการ 
บรษิัทได้ก าหนด ทางบรษิัทได้จดัให้ผูบ้รหิารและพนักงานท าแบบประเมนิตนเองตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี
(Corporate Governance Self Assessment) และยงัไดจ้ดัใหม้โีครงการคดัเลอืกพนักงานดเีด่นดา้นการมจีรยิธรรมใน
การด าเนินงานเป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งเป็นระดบัพนักงาน และระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป โดยเกณฑ์การคดัเลอืกได้
น าแนวทางมาจากจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 
 
9.5 ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ส ำหรบัปีบญัช ี2560 – 2562 กลุ่มบรษิทัมผีูส้อบบญัชแีละค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชดีงันี้ 

รอบบญัชี ผู้สอบบญัชี 
ค่ำตอบแทนส ำหรบั 
กำรสอบบญัชี (บำท) 

ค่ำบริกำรอ่ืนๆ 
(บำท) 

ปี 2560 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 8,123,000 - 
ปี 2561 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 7,245,000 - 
ปี 2562 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 7,659,000 - 
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9.6  การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 มาปรบัใช้ 

บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) ได้ให้ความส าคญักบัการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) ทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ได้จดัท าและประกาศใช้  โดยในปี 2562 คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีดพ้จิารณาสอบทานหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ในการประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ครัง้ที่ 3/2562 วนัที่ 2 ธนัวาคม 2562 และได้น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณารบัทราบ  
 
9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกืจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

จากผลประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2562 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จ ัดโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)  บริษัท ได้
พจิารณาถงึผลการประเมนิและมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันามาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บรษิทั
ได้มีการพิจารณาถึงข้อเสนอแนะผลการประเมิน CGR ในหมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : หัวข้อ
คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บรษิทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการหรอืไม่” ทาง
บรษิทัไดม้กีารทบทวนและสอบทานนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและได้เปลี่ยนแปลงแกไ้ข เน้ือหาในนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หวัขอ้ “ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร” ดงัน้ี   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดเดิม ข้อก าหนดท่ีขอแก้ไขใหม่ 
การแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการบรษิทั   ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิัทมี
นโยบายว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นนอกกลุ่มบรษิัท ให้
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนเขา้ด ารง
ต าแหน่ง 

การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการบริษัท   ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นนอกกลุ่มบรษิทั จะตอ้ง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้า
ด ารงต าแหน่ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นส าคญั 
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 10.ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
10.1  นโยบายภาพรวม 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  ตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิ
ใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบ
ธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และคุณภาพชวีติของชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่เขา้ไปด าเนินธุรกิจตามหลกั
ปฏิบตัิสากล โดยใหค้วามส าคญัต่อการมส่ีวนร่วมของชุมชนและสงัคม เพื่อพฒันาวถิีชวีติ และความเป็นอยู่ที่ดอีย่าง
ยัง่ยนื โดยมหีลกัปฏบิตัติามแนวกจิการเพื่อสงัคมตามมาตรฐานสากล  

 
10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ด้วยความตระหนักถึงบทบาทความส าคญัของความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยบรษิัทจะด าเนินการเปิดเผย
ขอ้มูลในการปฏบิตัติามแนวทางการรบัผดิชอบต่อสงัคม ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย   บรษิทัไดก้ าหนด
นโยบายการบรหิารจดัการเพื่อความยัง่ยนืทีค่รอบคลุมการด าเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 
และดา้นสงัคม โดยมนีโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
บรษิทัถอืปฏบิตัแินวทางการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอนั 

จะส่งผลดตี่อบรษิทัในระยะยาว ดงันี้ 
1) หลกีเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืหากพบว่ามคีวามขดัแยง้  

ทาง 
2) ผลประโยชน์เกดิขึน้ กค็วรจดัใหม้กีระบวนการไกล่เกลีย่ทีเ่ป็นธรรมและมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัอย่าง

ครบถว้น  
3) ส่งเสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิกนั  
4) ไม่สนับสนุนการด า เนินการที่มีลักษณะเ ป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ ์                               

จดัใหม้รีะบบการบรหิารจดัการทีส่ามารถป้องกนัการจ่ายสนิบนและทุจรติ หรอืสามารถตรวจสอบพบได้
โดยไม่ชกัชา้ รวมถึงมกีระบวนการแก้ไขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ พร้อมกบัใหค้วามเป็นธรรมหากเกดิ
กรณีดงักล่าวขึน้ 

5) รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความส าคญัของการต่อต้านการทุจริต รวมทัง้การ
กรรโชก และการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ   

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกต้อง โดยปัจจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการเตรยีมตวัเขา้

ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) ซึ่งจดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย ทัง้นี้ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติ (CAC) บรษิทัจงึไดเ้ชญิวทิยากรมาอบรม ใหค้วามรู ้แก่ผูบ้รหิารและพนักงาน ในหวัขอ้ “แนวทางการ
ร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC)” เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้บรษิทัยงัสนับสนุน
กจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลูกฝังจติส านึกค่านิยม และทศันคตใิหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานในการปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก าหนดเป็นระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานและบทลงโทษไวอ้ย่างชดัเจน และตระหนัก
ถงึความส าคญักบัการท าธุรกรรมกบับุคคลและบรษิทัภายนอก ดว้ยการก าหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ใน  
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ระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้างจติส านึกให้ทุกคนมหีน้าที่รบัผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงานอย่างโปร่งใส ไม่น าพาไปสู่การทุจรติทุกรูปแบบ บรษิัทจดัให้มชี่องทางการรบัขอ้ร้องเรยีน โดยมุ่งหวงัให้
พนักงานทุกคนร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏบิตังิานภายในองค์กร หรอืรอ้งเรยีนในกรณีทีพ่บพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม
หรอืขดัต่อจรรยาบรรณในการท าธุรกจิตามนโยบายจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบรษิทัไดจ้ดัท านโยบาย
การแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing Policy) และประชาสมัพนัธ์บนหน้าเว็บไซต์บรษิัท (www.iii-
logistics.com) หัวข้อการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทราบถึง
ขอ้ก าหนดและการปฏบิตัติามนโยบาย ซึง่มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี้ 
 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing Policy) 

นโยบายและหลกัการ 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ 

ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ได้        
ก าหนดไว้ บริษัทเชื่อว่าพนักงานจะต้องได้รบัการปฏิบตัิอย่างยุติธรรม และคาดหวงัว่าพนักงานของบริษัทจะต้อง
ประพฤตตินอย่างมอือาชพีดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏบิตัติามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทั
อย่างเคร่งครดั บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะปกป้องพนักงาน การด าเนินงาน และทรพัย์สนิต่างๆ จากความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ประพฤตทิีข่ดัต่อนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกจิและการทุจรติต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ซึ่งมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงหรอื
มูลค่าของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัไม่ยนิยอมใหม้กีารกระท าผดิและการทุจรติเกดิขึน้ในบรษิทั และจะพจิารณา
ลงโทษทางวนิัยกบัผูก้ระท าผดิหรอืกระท าการทุจรติ  

เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการตามนโยบายและหลักการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จดัท า
นโยบายฉบบันี้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคส์ าคญั ดงันี้ 

(1) เพื่อก าหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอก ให้ข้อมูล 
รายงานเบาะแสการกระท าผดิหรอืการทุจรติใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัไดอ้ย่างมัน่ใจ 

(2) เพื่อใหก้ารคุม้ครองพนักงานทีไ่ดใ้หข้อ้มลู ความร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืใดๆ แก่บรษิทั อนัเกี่ยวขอ้ง
กับการกระท าผดิและการทุจริต ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือ
สถานทีท่ างาน พกังาน ไล่ออก หรอืกระท าการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 

(3) เพื่อก าหนดแนวปฏบิตัทิีโ่ปร่งใสและเทีย่งธรรมในการสอบสวนการกระท าผดิและการทุจรติ 
(4) เพื่อเป็นการป้องปรามการกระท าผดิและการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ในองค์กร และช่วยใหส้ามารถตรวจพบ

และลดความเสยีหายจากการกระท าผดิหรอืการทุจรติ 
(5) เพื่อเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์และคุณค่าจรยิธรรมทีด่ขีองบรษิทัและพนักงาน 

ขอบเขตของนโยบาย 
(1) นโยบายนี้ใหใ้ชบ้งัคบักบัพนักงานทุกคนของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
(2) นโยบายนี้ครอบคลุมการกระท าผดิและการทุจรติ (ทัง้ทีป่รากฏแลว้ หรอื สงสยั) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัพนักงาน

ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้  ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มซึ่งมี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 
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การให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต 

บรษิทัถอืว่า พนักงานทุกคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบรายงานการพบเหน็การกระท าผดิและการทุจรติ การรายงาน
หรอืใหข้อ้มลูจะตอ้งท าดว้ยเจตนาสุจรติ การจงใจใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็หรอืใส่รา้ยผูอ้ื่นท าใหบุ้คคลอื่นและบรษิทัเสยีหาย 
จะถูกบรษิทัลงโทษทางวนิัยและด าเนินคดตีามกฎหมาย ในการใหข้อ้มูล รายงานหรอืแจง้เบาะแส ใหพ้นักงานปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนดงันี้ 

1) กรณีผูแ้จง้เบาะแสเป็นพนักงาน เมื่อพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ามกีารกระท าผดิหรอืการ
ทุจรติเกดิขึน้เกี่ยวข้องกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยต้องแจง้ใหห้น่วยงานรบัเรื่องร้องเรยีนที่คณะกรรมการ
เป็นผูก้ าหนดทราบโดยทนัทไีม่ว่าดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ พนักงานไม่ควรทีจ่ะด าเนินการ
สอบสวน หรอืซกัถามใดๆ เกีย่วกบัการกระท าทีส่งสยัดว้ยตนเอง 

กรณีผูแ้จง้เบาะแสมใิช่พนักงาน เมื่อพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ามกีารกระท าผิดหรอื
การทุจรติเกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยสามารถแจง้ผ่านช่องทางในขอ้ 2)  

ในการแจง้การกระท าผดิหรอืการทุจรติ ผูแ้จง้เบาะแสจะตอ้งเปิดเผย ชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของตนเองไว้อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรอืไม่ เปิดเผยชื่อของตนเองกบั
กรรมการสอบสวนในชัน้สอบสวนได ้

2) หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อหน่วยงานรบัเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้ง
เบาะแส สามารถเลอืกแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี้ 
2.1)  ผูป้ระสานงานฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรอื เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 

   โทร. 02-681-8700 ต่อ 102 

   E-mail: [whistleblowing@iii-logistics.com] 

2.2)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  โทร. 081-399-9990 
  E-mail: [woodtipong.mo@gmail.com] 

       ในกรณีทีผู่บ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบักรรมการจดัการ หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป หรือหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ   
       ภายในหรอืหวัหน้าฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าผดิหรอืการทุจรติ ให้แจ้งถึงประธาน  
       คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทั 
3) หน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้าทีจ่ดัท าทะเบยีนรบัเรื่องร้องเรยีน และต้องจดัท ารายงานสรุปการรบั

เรื่องการแจ้งขอ้มูลการกระท าผดิและการทุจรติ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ า
อย่างน้อยไตรมาสละครัง้ 
 

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
1) เพื่อคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระท าโดยเจตนาสุจรติ บรษิทัจะก าหนดใหข้อ้มลูของ

ผูแ้จง้เบาะแสหรอืพยานบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัการคุม้ครอง โดยปกปิดชื่อหรอืขอ้มลูส่วนบุคคลไวใ้นชัน้
ความลบั (Confidential) ตามขอ้ก าหนดของบรษิัทว่าด้วยการก าหนดชัน้ความลบั และการรกัษาความ
ปลอดภยัเกีย่วกบัเอกสารโดยจ ากดัเฉพาะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเท่านัน้ที่
จะเขา้ถงึขอ้มูลดงักล่าวได ้และผูไ้ดร้บัขอ้มูลจากการปฏิบตัหิน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีน มหีน้าที่
เก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรยีน และเอกสารหลกัฐานของผู้ร้องเรยีนและผู้ให้ขอ้มูลไว้เป็นความลบั ห้าม
เปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลอื่นทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด 
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2) บรษิัทไม่ยนิยอมให้มกีารข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ขอ้มูลการกระท าผดิและการทจุริต รวมถึงผู้ที่ให้

ความร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจรติ บรษิัทจะให้ความคุ้มครองและหา้ม
พนักงานหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั เลกิจา้ง พกังาน ลงโทษทางวนิัย หรอืขู่ว่าจะด าเนินการต่างๆ จากการ
ทีพ่นักงานใหข้อ้มลูเรื่องการกระท าผดิหรอืการทุจรติ รวมถงึการปฏบิตัติ่อบุคคลอื่นดว้ยวธิทีีไ่ม่เป็นธรรม 
เลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีารทีไ่ม่เหมาะสม หรอืก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อบุคคลอื่น รวมไปถงึกรณีบุคคลอื่น
นัน้ฟ้องรอ้งด าเนินคด ีเป็นพยานใหถ้้อยค า หรอืใหค้วามร่วมมอืใดๆ ต่อศาลหรอืหน่วยงานของรฐั หาก
ผูใ้ดกระท าการฝ่าฝืนดงักล่าว จะถูกลงโทษทางวนิัย และอาจไดร้บัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนด หากการ
กระท านัน้ถอืเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมาย 

3) บริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดบัความ
รา้ยแรงและความส าคญัของเรื่องทีร่อ้งเรยีน ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนถูก ข่มขู่ คุกคาม ใหร้ายงานต่อหวัหน้า
หน่วยทรพัยากรมนุษย์โดยทนัท ีซึ่งหวัหน้าฝ่ายทรพัยากรมนุษย์จะท าหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มลู ตามนโยบายฉบบันี้ 

4) กรณีพนักงานใหข้อ้มลูการกระท าผดิหรอืการทุจรติ ดว้ยเจตนาสุจรติ แมว้่าภายหลงับรษิทัไดด้ าเนินการ
สอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระท าผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ด าเนินการลงโทษใดๆ กับ
พนักงานทีใ่หข้อ้มลู อย่างไรกต็าม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มมีลูขอ้เทจ็จรงิใดๆ ตามทีร่อ้งเรยีน และ
ได้ท าด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณา
ด าเนินการลงโทษพนักงานทีใ่หข้อ้มูล ตามขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานซึ่งมบีทลงโทษตัง้แต่ ตกัเตือน
ดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถงึใหอ้อกจากงาน รวมทัง้พจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชน โดยการยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสทิธมินุษยชน โดยมนีโยบายดงันี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรา ดูแลมใิหธุ้รกจิของตนเขา้ไปมส่ีวน
เกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน 

2. ส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในธุรกจิของตน และกระตุน้ให้
มกีารปฏิบตัิตามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผดิชอบของธุรกิจด้านสทิธิ
มนุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอื ผูร้่วมทุน และคู่คา้  

3. บรษิัทจะปฏิบตัิต่อบุคลากรของบรษิทัทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยก ถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดที่
มไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

4. บรษิทัใหโ้อกาสบุคลากรของบรษิทัทุกคนแสดงความสามารถอย่างเตม็ที ่โดยจดัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
และสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน ทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการด า เนินการที่
เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท  อีกทัง้ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทัง้ใน
ระดบัอุดมศกึษา และการอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

5. บุคลากรของบรษิทัทุกคนตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่นความรบัผดิชอบดว้ยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสตัย์
สุจรติเทีย่งธรรม ยดึมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าทีข่องตนใหก้บับุคคลใดบุคคลหนึ่งท าแทน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจ าเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตน 
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6. บุคลากรของบริษัท ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับค าสัง่และรับผิดชอบโดยตรงต่อ

ผู้บงัคบับญัชาของตนไม่ขา้มสายการบงัคบับญัชาหากไม่มคีวามจ าเป็น หลกีเลี่ยงการวพิากษ์วจิารณ์
ผู้บงัคบับญัชา และผู้ร่วมงานทีอ่าจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อบุคคลนัน้ หรอืต่อบรษิัท ทัง้นี้ บุคลากร
ของบรษิทัจะเปิดโอกาส และเปิดใจรบัฟังความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมสีต ิ
ปราศจากอคต ิและรบัฟังดว้ยเหตุและผล 

7. บุคลากรของบรษิัท สามารถใช้ทรพัยากร แรงงาน สถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกของบรษิทั ใน
หน้าทีอ่ย่างเตม็ทีห่า้มใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจาก
การปฏบิตัหิน้าที ่หรอืสวสัดกิารทีต่นมสีทิธโิดยชอบ 

8. บุคลากรของบรษิทั ตอ้งมกีริยิามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมตอ่กาลเทศะ และประพฤตตินเหมาะสม
กบัหน้าทีก่ารงานธรรมเนียมทอ้งถิน่ โดยไม่สรา้งความเสื่อมเสยีต่อภาพลกัษณ์บรษิทั 

9. บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ชื่อ และต าแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จดั     
แต่หา้มใชช้ือ่ของบรษิทั หรอืต าแหน่งในบรษิทัในการเรีย่ไรเงนิเป็นการส่วนตวั ไม่ว่าดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

10. บุคลากรของบริษัท ควรให้ความร่วมมอืในกิจกรรมที่บริษัทจดัขึ้นเพื่อสร้างความสามคัคี ช่วยเหลือ
เกือ้กูลกนั รวมทัง้กจิกรรมเพื่อสงัคมทีบ่รษิทัจดัขึน้ 

11. หา้มบุคลากรของบรษิทั กระท าการทีก่่อความเดอืดรอ้น ร าคาญ บัน่ทอนก าลงัใจผูอ้ื่น  ก่อใหเ้กดิความ
เป็นปฏปัิกษ์หรอืรบกวนการปฏบิตังิาน ทีม่ลีกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบรษิทั 
หรอืบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อธุรกจิ 
 

4. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บรษิทัค านึงถงึความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซึ่งเป็นผูท้ีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารจากบรษิทั ดว้ยราคาทีเ่ป็นธรรม 
มคีุณภาพและมคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. บรษิทัมุ่งมัน่พฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นโลจสิตกิสใ์หค้รบวงจร บรกิารรวดเรว็ มคีุณภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบรษิัทต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้อย่างเตม็ที ่ดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล เงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม ทนัต่อสถานการณ์ และมคีุณภาพ 

2. บรษิทัตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรอืโฆษณาเกนิจรงิในคุณภาพสนิคา้และบรกิารของบรษิทั 
 

5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทใส่ใจในความปลอดภยั และสุขอนามยัของบุคลากรของบรษิทั และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ 
บรษิทัมุ่งส่งเสรมิและปลูกฝังจติส านึกทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม ใหเ้ป็นวถิดี าเนิน
ชวีติประจ าวนัของบุคลากรของบรษิทั เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทัง้ชุมชนและสงัคมโดยรวม บรษิทัสนับสนุนใหม้ี
การใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสมลดการใชอ้ย่างสิน้เปลอืง โดยมนีโยบายในการดแูลสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1. บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องส าคญัโดยจดัท าข้อก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตาม
มาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก าหนดและ
มาตรฐานทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

2. บริษัทจะด าเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบตัิเหตุ 
อคัคภียั การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการท างาน ทรพัย์สนิสูญหายหรอืเสยีหาย การละเมดิระบบรกัษา
ความปลอดภยั การปฏบิตังิานไม่ถูกวธิ ีและความผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้ม 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

87 
  
 

 
ในการท างานที่ปลอดภยัต่อบุคลากรของบรษิัท และมีการซักซ้อมแผนการรกัษาความปลอดภัยเป็น
ประจ าทัง้นี้ ถือเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงานในการรายงานอุบตัเิหตุ อุบตัิการณ์โดย
ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้โดยในปี 2562 มพีนักงานทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยอนัเนื่องจาก
การปฏบิตังิานจ านวน 1 คน ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีก่อน (ปี 2561 ไม่มพีนักงานทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุหรอืเจบ็ป่วย
จากการปฏบิตังิาน) 

3. บรษิัทจะจดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลใหกบั
บุคลากรของบรษิทัพนักงานของผูร้บัจา้ง ตลอดจนผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจ
ในนโยบาย กฎระเบียบ ขัน้ตอนวิธีปฏิบตัิและข้อควรระวงัต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย       
อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม ตลอดจนน าไปยดึถอืปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อ
สุขภาพ ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม 

4. บริษัทมุ่งมัน่มส่ีวนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถงึ
ความส าคญัของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสรมิ
กจิกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดล้อมและพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 

5. หากการปฏิบตัิงานใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ 
ความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม หรอืพบว่าการปฏบิตังิานมผีลกระทบทางดา้นสิง่แวดล้อม
อย่างร้ายแรงให้บุคลากรของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ท า ได้ชัว่คราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพื่อด าเนินการแกไ้ข หรอืวางแผนแกไ้ขต่อไป หา้มปฏบิตังิาน
ต่อไปโดยเดด็ขาด 
 

6. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิัทเป็นองค์กรที่อยู่ในสงัคมโดยไม่แยกขาดจากสงัคม บรษิัทย่อมมภีาระที่ต้องรบัผดิชอบในการพฒันา 
และคนืก าไรสู่ชุมชนและสงัคมโดยรวม เพื่อให้บรษิทัเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืตามการพฒันาของสงัคม บรษิัทถือเป็น
หน้าทีแ่ละเป็นนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบักจิกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันาสงัคม 
ชุมชน สิง่แวดลอ้ม ท านุบ ารุงศาสนา สรา้งสรรค ์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้สนับสนุนการศกึษาแก่เยาวชน 
และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได้ โดยมแีนว
ปฏบิตัดิงันี้ 

1. บรษิทัมุ่งทีจ่ะท าความเขา้ใจ สื่อสารกบัสงัคมถงึสถานะ และขอ้เทจ็จรงิในการด าเนินงานของบรษิทั ความ
รบัผดิชอบของบรษิทัต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม และความรบัผดิชอบของบรษิทัในสิง่แวดล้อม โดยไม่
ปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีอ่าจเปิดเผยได ้ใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลูกบันักลงทุน ผูถ้อืหุน้ และผูส้นใจทัว่ไป
อย่างทนัสถานการณ์ 

2. บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง ในการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยตระหนักถงึ
ความส าคญัของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริม
กจิกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดล้อมและพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 
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3. บริษัทจะค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความ
เสยีหายของสงัคมสิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของประชาชนน้อยทีสุ่ด สนับสนุนการลดการใชพ้ลงังาน 
และทรพัยากร 

4. บรษิทัปลูกฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมใหเ้กดิขึ้นในบุคลากรของบรษิทั
ทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทีม่เีจตจ านงเดยีวกนักบับรษิทัในเรื่อง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นผูน้ าในการส่งเสรมิการใชแ้ละการอนุรกัษ์พลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

5. บรษิัทมคีวามประสงค์ในการคนืก าไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมทีจ่ะมส่ีวนสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อม
อย่างสม ่าเสมอกจิกรรมทีจ่ะกระท าต้องเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสม สรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อมไดจ้รงิ หากเลอืกใชก้ารบรจิาค จะต้องตรวจสอบขอ้มูลผูร้บับรจิาค เพื่อใหแ้น่ใจว่าน าไปใช้
เพื่อการกุศลอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลก่อประโยชน์อย่างแทจ้รงิ และการบรจิาคตอ้งมเีอกสาร
หลกัฐาน 
 

10.3 นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัน าแนวคดิในการรบัผดิชอบต่อสงัคมมาปรบัใชแ้ละคดิคน้ให้เกิดนวตักรรมทางธุรกจิที่สร้างประโยชน์ 
ความสามารถในการแขง่ขนัต่อธุรกจิและสงัคม ดงันี้ 

1. ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกจิทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่า ก่อใหเ้กดิความเสีย่งหรอืมผีลกระทบ
ในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
ดงักล่าว รวมทัง้ศกึษา พจิารณา และวเิคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอยีดและครอบคลุมทุกด้าน 
เพื่อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ 

2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการรายอื่นไดป้ฏบิตัติาม 

3. วเิคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการทีด่ า เนินการ
ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสรา้งโอกาสในการคดิคน้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ เพื่อความเจรญิเตบิโต
ควบคู่การสรา้งผลก าไรของธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ทีผ่่านมา บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสงัคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 

1. กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่ิงแวดล้อมของบริษทั (CSR in 
process) 

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมไปยงักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีที่

มผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหลกัของบรษิัท โดยมุ่งหวงัในการยกระดบัการพฒันาองค์ความรู้ของทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีเหล่านัน้ ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ พนักงานของบรษิทั สถาบนัการศกึษา สถาบนัการอบรม 

หน่วยงานราชการ สมาคม และภาคเอกชนต่างๆ ดงันี้ 
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o ลูกคา้และคู่คา้ของบรษิทั ภาคราชการ บรษิทัเอกชน สมาคม และสถาบนัอบรม 
กลุ่มบรษิัท มกีารจดัการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านให้กบักลุ่มลูกค้าส าคญั คู่ค้าของ

บรษิทั ภาคราชการ บรษิทัเอกชน สมาคม สถาบนัอบรม สถาบนัการศกึษา และมหาวทิยาลยั อาท ิการอบรมเรื่องการ

ขนส่งสนิค้าอนัตราย และขอ้ก าหนดการขนส่งสนิค้าอนัตรายทางอากาศ ทางทะเล และทางถนน การจ าแนกและตดิ

ฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก การประเมนิความเสีย่งสารเคม ีการอบรมเรื่องกรอบขอ้ก าหนดและกฎหมาย

การจดัการสารเคมใีนประเทศไทย การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน การคา้ระหว่างประเทศ และขอ้ก าหนด

ทางการคา้ระหว่างประเทศ 

o ภาคอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์
กลุ่มบรษิัทมส่ีวนร่วมในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมผีู้แทนของบรษิทั

ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ และมกีารขบัเคลื่อนแผนงานของหน่วยงาน

ในหลายๆ ดา้น เช่น การทบทวนมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒอิาชพีตามกรอบคุณวุฒวิชิาชพี (8 ระดบั) ของธุรกจิ  ผูร้บั

จดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ จดัโดยสถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องค์กรมหาชน) (TPQI) และสมาคมผู้รบัจดัการ

ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (TIFFA) และการเป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นหลกัสูตรส าหรบันักบรหิารโลจสิติกส์ระดบัต้น 

(Logistics Management for Young Executive Program) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลยัโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัศรปีทุม ร่วมกบัสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรยีน

ธุรกจิการขนส่งและการคา้ระหว่างประเทศ (ITBS) 

ผูแ้ทนบรษิทัยงัไดร้บัเกยีรตเิรยีนเชญิจาก กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบรษิทั 

รี้ด เทรดเดก็ซ์ จ ากดั ใหเ้ป็นผูแ้ทนของประเทศไทยและเป็นวทิยากรเขา้ร่วมงานแถลงข่าวและประชาสมัพนัธ์  (Press 

Conference & Roadshow) งาน TILOG-LOGISTIX 2019 ณ เมอืงหนิงโบ และเมอืงนานจงิ ประเทศจนี รวมถงึ การ

ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องในงาน TILOG LOGISTIX 2019 กับการเป็นผู้ด าเนินรายการสมัมนาเพื่อการพฒันาความ

ร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทย-ไต้หวนั (Logistics Collaboration Across Regions) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและ

บรกิารด้านโลจสิติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จดัโดยกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 

กระทรวงพาณิชย ์ร่วมกบับรษิทั รีด้ เทรดเดก็ซ์ จ ากดั 

o ภาคอุตสาหกรรมเคม ี
ผู้แทนของกลุ่มบริษัทในฐานะที่ด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี รองประธานและ

คณะกรรมการของกลุ่มย่อย Responsible Care® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีการด าเนินงานผลักดันแผนงานของหน่วยงานผ่านความร่วมมือทัง้ในและ

ต่างประเทศในหลายๆ ดา้น เช่น การผลกัดนัโครงการความร่วมมอืดา้นกรอบการจดัการสารเคมรีะหว่างประเทศ โดย 

กระทรวงเศรษฐกจิการคา้และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry) ประเทศญีปุ่่ น ร่วมกบัสมาคม

ศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (The Association for Overseas 

Technical Scholarship (AOTS) และกองบรหิารจดัการวตัถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประเทศไทย  



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

90 
  
 

 

การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการจ าแนกและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทัว่โลก

(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS) ให้กับกองบริหารจดัการวตัถุ

อนัตราย และกองส่งเสรมิเทคโนโลยคีวามปลอดภยัในโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

การจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปีความส าเร็จของกลุ่ม Responsible Care® ดูแลด้วยความรับผิดชอบใน

ประเทศไทย ในงานสมัมนา “ปี 2020: ยุคใหม่ของความร่วมมอืในการดูแลดว้ยความรบัผดิชอบ (Beyond 2020:The 

New Era of Responsible Care Collaboration)” การจดังานพธิลีงนามต่อกฎบตัรดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ

สิง่แวดลอ้มภายใตง้าน Beyond 2030 : 20th Years Anniversary of Responsible Care® 's Success in Thailand  

การประชุมระดับเอเชียแปซิฟิคขององค์กรดูแลด้วยความรับผิดชอบในเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific 

Responsible Care Organization) การประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาการกรอบกฎหมายการด าเนินการ

จดัการสารเคมใีนระดบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Regulatory Co-operation Workshop) 

การให้ความเหน็ในงานสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ต่อ (ร่าง) พระราชบญัญตัสิารเคม ี(The Chemicals Act) 

นอกเหนือจากนัน้ ผู้แทนของบริษัทยงัได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวตัถุอนัตราย (Hazardous 

Substances Logistics Association: HASLA) และด าเนินกิจกรรมส าคญั เช่น การจดัการประชุมสามญัประจ าปี การ

จดัการสมัมนาและฝึกอบรมใหก้บับรษิทัสมาชกิของสมาคม เป็นต้น และยงัมส่ีวนส าคญัในการขบัเคลื่อนเชงินโยบาย

และเชงิปฏบิตัสิ าหรบักฎหมายใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสารเคมแีละสนิคา้อนัตราย 

o พนักงานของบรษิทั 
กลุ่มบริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากร และมุ่งเน้นในการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่าง

ต่อเนื่องจงึพฒันาระบบทีร่องรบัขอ้ก าหนดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการพฒันาแผนการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้

อย่างเป็นระบบใหแ้ก่พนักงานของกลุ่มบรษิทั และเพื่อการปฏบิตังิานอย่างเป็นประโยชน์สงูสุดต่อทุกฝ่าย จงึไดม้กีารส่ง

พนักงานเขา้ร่วมอบรมเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัอย่างต่อเนื่อง อาท ิการ

ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลและทางอากาศ โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน การบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ การ

บรกิารจดัการคลงัสนิคา้ การขนส่งสนิคา้อนัตรายทางทะเล ทางอากาศ และทางถนน การจดัเกบ็วตัถุและสนิคา้อนัตราย 

การอบรมทางบญัชแีละจดัซื้อ การอบรมการด าเนินงานสุขาภบิาลสิง่แวดล้อม การอบรมการควบคุม การรกัษาความ

ปลอดภยัสนิคา้ทางอากาศ การอบรมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัส าหรบัสนิคา้อนัตราย การอบรมการป้องกนั อนัตรายจากรงัส ี

การอบรมบรกิารอย่างไรใหช้นะใจลูกค้า สร้างและรกัษาสมัพนัธ์อย่างยัง่ยนื และเทคนิคการลดความบกพร่องในการ

ท างานประจ าวนัใหเ้ป็น “ศูนย”์ Zero Error เป็นตน้ 

o ภาคสถาบนัการศกึษา และมหาวทิยาลยัต่างๆ 
กลุ่มบริษัทให้ความส าคัญอย่างมากในด้านการศึกษา ทางผู้แทนกลุ่มบริษัทเป็นที่ปรึกษาให้กับทาง

คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันการ

ด าเนินการด้านความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมของมหาวทิยาลยั รวมถึงการร่วมด า เนินการจดัท าแผน

ยุทธศาสตรข์องศูนยค์วามปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ศปอส.) อกีทัง้ยงัมกีารเขา้ 

 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

91 
  
 

 

ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒวิพิากษ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ (มคอ. 2) สาขาการจดัการเทคโนโลยโีลจสิตกิส์และการ

กระจายสนิคา้ (หลกัสตูร พ.ศ. 2563) คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทางบริษัทเน้นการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ

สถาบนัการศึกษา และมหาวิทยาลยัต่างๆ โดยมีตัวแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัทไปเป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้าน      

โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน ใหก้บัสถาบนัธุรกจิการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (ITBS) รวมทัง้การจดัการอบรมหวัขอ้

ต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัองค์ความรูด้า้นโลจสิตกิสใ์หแ้ก่นักศกึษา อาท ิการจดัการอบรมเรื่องการบรหิารจดัการคลังสนิคา้ การ

จดัการอบรมเรื่องการจดัการขนส่งสนิคา้อนัตราย การจดัการอบรมเรื่องหลกัการท าธุรกจิและค าศพัทเ์ฉพาะทางส าหรบั

ธุรกจิผูร้บัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ 

2. กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัโดยตรง (CSR after process) 
o กจิกรรมท าดเีพื่อสงัคม และกจิกรรมเพื่อสาธารณะ 

- ทมีผูบ้รหิารและพนักงานของ บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั บรษิทั ฮาซเคม ทรานส์
แมเนจเมนท ์จ ากดั และบรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ร่วมกนับรจิาคยารกัษาโรคใหก้บั
โรงพยาบาลอุม้ผาง อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวนัที ่3 กนัยายน 2562 

- ทมีผูบ้รหิารและพนักงานของ บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั บรษิทั ฮาซเคม ทรานส์
แมเนจเมนท์ จ ากัด และบริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ส า 
นักงานและอเีลก็ทรอนิกส ์ใหม้ลูนิธสิวนแกว้ จ.นนทบุร ีเมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2562 

- การจดักจิกรรม “Triple i Recovering Ubon” 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการเยยีวยาผูป้ระสบภยัจาก

เหตุการณ์อุทกภยัครัง้ใหญ่ในภาคอสีาน ซึ่งเกิดความเสยีหายเป็นอย่างมากในหลายพืน้ที ่จงึจดัโครงการ 
“Recovering Ubon” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เพื่อช่วยฟ้ืนฟูหลังน ้ าลดให้กับผู้ประสบภัยและ
สถาบนัการศกึษาหลายแห่งในจงัหวดัอุบลราชธานี ดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะช่วยเหลอืใหผู้ป้ระสบภยัสามารถ
กลบัมาใช้ชวีติได้ตามปกติโดยเร็วทีสุ่ด นอกจากความร่วมแรงร่วมใจของทมีผู้บรหิารและพนักงานของ 
บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือยงัได้รบัการสนับสนุนจากเครือข่ายลูกค้า คู่ค้า และ
พนัธมติรทางธุรกิจที่ช่วยกนับรจิาคทัง้เงนิและสิง่ของมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสายการบนิไทยแอร์เอเชยีที่
ช่วยล าเลยีงสิง่ของบรจิาคจากกรุงเทพฯ ไปยงัอุบลราชธานี องค์การเภสชั ร่วมบรจิาคชุดยาต าราหลวง
จ านวน 400 ชุด นอกจากนี้ออฟฟิศเมทและกองบรรณาธกิารหนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกิจยงัช่วยบรจิาค
เครื่องเขยีนและอุปกรณ์การเรยีนการสอนเพื่อส่งต่อไปยงัโรงเรยีนต่างๆ อกีดว้ย 

ส าหรบัการช่วยเหลือภาคประชาชนผ่านทางผู้ว่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี นายสฤษดิ ์วิฑูรย์ 
บรษิทัไดบ้รจิาคเงนิรวมทัง้เครื่องฉีดน ้าแรงดนัสงูจ านวน 10 เครื่อง เพื่อใชใ้นการท าความสะอาดพืน้ทีห่ลงั
น ้าลดกล่องเอนกประสงค์ และยงัมขีา้วสารจ านวน 3 ตนัเพื่อเป็นขา้วสารกองกลางประจ าหมู่บ้านเพื่อ
จดัสรรใหก้บัครวัเรอืนต่างๆ ทีท่ีน่าไดร้บัความเสยีหายและขาดแคลนขา้วสารในการบรโิภค 

ในส่วนของสถาบนัการศกึษา เราได้ประสานงานกบัโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาอุบลราชธานีเขต 3 จ านวน 14 แห่ง และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4 แห่ง ในพืน้ทีอ่ าเภอพบิูลมงัสา
หาร อ าเภอโขงเจยีม อ าเภอตาลสุม อ าเภอศรเีมอืงใหม่ และอ าเภอสรินิธร โดยใหค้วามช่วยเหลอืเป็นชุด
เครื่องเขยีน อุปกรณ์การเรยีนการสอน อุปกรณ์ศลิปะ ยาหอ้งพยาบาลส าหรบัเดก็เลก็และเดก็โต และ 
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อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากเหตุการณ์น ้าท่วม อาท ิเครื่องพมิพ ์โต๊ะญีปุ่่ น ชัน้
วางรองเทา้ ชัน้เกบ็ของ ชอ้นสอ้มเดก็ ชุดซงิค์ล้างจาน หนังสอืแบบเรยีน หนังสอืนิทาน สมุดระบายส ีที่
นอนเดก็เลก็ ของเล่นเสรมิพฒันาการ 

o กจิกรรมเพื่อท านุบ ารุงศาสนา 
- ทมีผู้บรหิารและพนักงานของ บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม์ เอเยนซีส์ จ ากดั และ บรษิัท ซีเค ไลน์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั ร่วมท าบุญ ณ วดัจรุงปรชีาราม จ.ชลบุร ีเมื่อวนัที ่15 มถิุนายน 2562 
o กจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการ “Triple i Eco-To-Go” 
กลุ่มบรษิทั ไดจ้ดัท าเซต็ของขวญัปีใหม่ภายใต้แนวคดิในการรณรงค์การน าผลติภณัฑ์มาใชซ้ ้าเพื่อ

ลดปรมิาณขยะพลาสตกิ ประกอบดว้ย ถุงผา้ชอ้ปป้ิง เซต็หลอดสแตนเลสส าหรบัพกพา และแกว้น ้าทีผ่ลติ
จากฟางขา้วสาลทีีส่ามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ

 
 

 
ระบบการควบคุมภายในทีด่มีคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน โดยระบบการควบคุมภายในทีด่ี

จะสามารถช่วยป้องกนั บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีได้
เป็นอย่างด ี ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบัการมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและเป็นไปตามหลกัการของการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี ตามแนวที ่ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของ 
COSO ที่ก าหนดไว้เป็นกรอบโครงสร้างที่เชื่อมต่อกนัของการควบคุมภายใน ( Internal Control Framework)  โดยมี
องคป์ระกอบหลกั 5 ประการ และหลกัการขององคป์ระกอบอกี 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเหน็ภาพของแตล่ะส่วนได้
ชดัเจนยิง่ขึน้  โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่5/2562 
เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2562 ครัง้ที ่7/2562 เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2562 ครัง้ที ่9/2562 เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2562 
และ ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2563   คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายใน โดยไดซ้กัถามขอ้มลู
จากฝ่ายบรหิารของบรษิทั และไดต้อบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ในดา้นต่างๆ 
ทัง้ 5 ประการ คอื 

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3. การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information & Communication) 
5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั 

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอและมปีระสทิธผิลในการ
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้งได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทั และบริษัทย่อยจากการทีบุ่คคลหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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น าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมทัง้มกีารจดัท าบญัชรีายงานที่ถูกต้อง น่า เชื่อถือสอดคล้องกับสภาพ
และลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั  รวมถงึมรีะบบควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลต่างๆ ไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจจดัการ มกีารบนัทกึบญัชทีีถู่กต้องครบถ้วน
เพื่อใหง้บการเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง และการก ากบัดูแลกิจการมี
ประสทิธผิลและมกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ บรษิัทจงึไดแ้ต่งตัง้
ผูต้รวจสอบภายในทีเ่ป็นบุคคลภายนอกไดแ้ก่ บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ากดั (“ผูต้รวจสอบภายใน”) โดยมนีางสาวศชินม ์
โชติวีรสถานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ขึ้นให้เป็นผู้ดูแลประสานงานกับบริษัท เคพีเอส ออดิท จ ากัด (“ผู้
ตรวจสอบภายใน”)   ทัง้นี้ “ผูต้รวจสอบภายใน”  มหีน้าทีต่รวจสอบความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดย “ผู้
ตรวจสอบภายใน” มีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั จงึก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และและผูบ้รหิารของบรษิทัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
 บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ากดั ไดน้ าผลจากการบรหิารความเสีย่งของฝ่ายบรหิารในปี 2561 มาใชเ้ป็นขอ้มูล
เพื่อจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2562 และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาอนุมตัแิผนงาน โดยเน้น
การให้ความมัน่ใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล บญัชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏบิตังิาน และดา้นการปฏบิตัติาม กฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ   สุดทา้ยนี้ ผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน
ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The 
Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) และการควบคุมภายในรายระบบงาน ได้แก่ 
ระบบรายได ้(การขายและการบรกิารลูกคา้ การบรหิารการขาย การจดัหาลูกคา้ การรบัค าสัง่ซื้อ การรบัช าระเงนิ การ
ควบคุมเครดติ การบรหิารต้นทุนบรกิาร การปรบัปรุงและปิดบญัช)ี นอกจากนี้ยงัมกีารตรวจสอบ ระบบการจดัซื้อจดั
จา้ง โดยครอบคลุมทัง้กระบวนการคดัเลอืกและประเมนิผูข้าย การจดัซื้อจดัจา้ง การรบัสนิคา้และบรกิาร การจ่ายช าระ
และการบนัทกึบญัช ี โดยบรษิัทได้ก าหนดระเบยีบปฎิบตัิการจัดซื้อจดัจา้ง เพื่อให้พนักงานต้องปฎิบตัิตามอย่างคร่ง
ครดั รวมทัง้ผูข้ายทีจ่ะตอ้งปฎิบตัติามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบตัขิองผูข้ายทีเ่ขา้มาคดัเลอืก เพื่อจะขึน้ทะเบยีน
ผู้ขาย(Approved Vendor list) ในระบบและมกีารประเมนิผูข้ายประจ าปี เพื่อจะไดผู้้ขายทีม่ปีระสทิธิภาพ สามารถส่ง
มอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัทและส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Business Alliance) ซึ่งได้
ด าเนินการตรวจสอบโดยการสุ่มเพื่อหาขอ้บกพร่องจากการด าเนินงาน สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขป้องกนัทีจ่ะช่วย
ให้มัน่ใจว่าบรษิัทมกีารควบคุมความเสี่ยงเรื่องการป้องกนัทุจรติคอร์รปัชัน่ที่สอดคล้องกบันโยบายทุจรติคอร์รปัชัน่   
และไดม้กีารตรวจสอบระบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT General Control, IT Application Control , IT Security) 
รวมถงึตดิตามประเดน็คงคา้งจากการตรวจสอบภายในไตรมาสที1่-3  ปี 2562 ซึง่จากการตรวจสอบพบว่าระบบควบคมุ
ภายในของบรษิทัมคีวามเหมาะสมเพยีงพอมปีระสทิธผิล ท าใหม้คีวามมัน่ใจไดว้่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและ
ความร่วมมอืของฝ่ายบรหิาร ท าใหป้ระเดน็ทีพ่บจากการตรวจสอบไดถู้กแกไ้ขปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้เป็นส่วนใหญ่  
 อย่างไรกด็ ีส าหรบัผลการตรวจสอบทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขและป้องกนันัน้ ทางฝ่ายจดัการและ
ฝ่ายบรหิารไดม้กีารบรหิารจดัการ โดยจดัท าแผนในการด าเนินการแก้ไขและตดิตามเพื่อใหส้ามารถถูกแก้ไขปรบัปรุง
แลว้เสรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้
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ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกลุ่มบริษทั กบับุคคล / นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง  

บรษิทัทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน)   บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมในกลุ่ม 

บริษทั ชื่อย่อ สดัส่วนถือหุ้น 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) TLG N/A 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คารโ์ก จ ากดั TAC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จ ากดั TAX ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จ ากดั AGS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์เอเยนซสี ์จ ากดั TMA ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จ ากดั TSC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ากดั CBC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั DGP ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั HLM ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล พทีอี ีแอลทดี ี TIL ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เจแปน จ ากดั TIJ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย TIL 
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ANI ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย TLG 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ากดั ECA-BKK ถอืหุน้รอ้ยละ 30 โดย TLG 
บรษิทั จเีอสเอ เอเชยี คารโ์ก จ ากดั GSA-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 60 โดย ANI 
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั CKT ถอืหุน้รอ้ยละ 42 โดย TLG 
บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) ECU ถอืหุน้รอ้ยละ 43 โดย TLG 
บรษิทั ฮาซเคม ทรานส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั HTM ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย HLM 
บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ากดั CWT* ถอืหุน้รอ้ยละ 50.99 โดย HLM 
บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์พทีอี ีแอลทดี ี HLM–SG ถอืหุน้รอ้ยละ 55 โดย HLM 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์(กวางโจ) จ ากดั ECA-GZ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 โดย TIL 
บรษิทั เอก็แซล แอร ์(ฮอ่งกง) จ ากดั ECA-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 
บรษิทั เฟรท เวคิค์ จเีอสเอ (ฮอ่งกง) จ ากดั Freightwork-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 
บรษิทั จเีอสเอ คารโ์ก เน็ตเวริค์ (เมยีนมา) จ ากดั GCN-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TIL 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ พทีอี ีแอลทดี ี DGPS ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั อรำวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั AROUND ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั  JPK ถอืหุน้รอ้ยละ 34 โดย TLG 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์(แคมโบเดยี) จ ากดั ECA- KH ถอืหุน้รอ้ยละ 32 โดย TLG 

*CWT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 
 
 
 
 
 

 12.รายการระหว่างกนั 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ประกอบดว้ย  
(ก) กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั  
(ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
(ค) ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  
(ง) บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ทางการสมรส หรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคลตาม 

(ก) (ข) หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร  
(จ) นิตบิุคคลใดๆทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่นใดไม่ว่า 

   โดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนีัยส าคญั 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั ทีม่กีารท ารายการระหว่างกนัในงวดปี 

2561 และงวดปี 2562 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั อาร ์แอนด ์เค ทรานเซอรว์สิ จ ากดั (“R&K”) ด าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทุกประเภท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

HTM โดยถอืหุน้รอ้ยละ 40 
บรษิทั จ ีทร ีโกลจสีตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“G3”)  ด าเนินธุรกจิในการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วกบัการเป็นตวัแทนขนส่งสนิคา้ 

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ CKT โดยถอืหุน้รอ้ยละ 28 
บรษิทั สามมติร กรนีพาวเวอร ์จ ากดั (“สามมติร”) เป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิตดิตัง้วสัดุอุปกรณ์และชิน้ส่วน ระบบก๊าซ

ส าหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล โดยมี นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ 

บรษิทั บสิซเินสอะไลเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“BIZ”) เป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการคา้และผลติเครื่องมอืเครื่องใช้แพทย์ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยารักษาโรค เป็นบริษัทที่      
นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิรองประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ และนายวภิูธา     ตระกูลฮุน 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทั  ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบดว้ย 

บรษิทั ซมิโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(“ซมิโฟน่ี”) 

เป็นบรษิัทที่ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารโทรคมนาคมบรหิารอื่นๆ เป็น
บรษิัทที่ นายวุฒพิงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอสิระของบรษิทั  ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

บรษิทั สปรงิ มเินราล วอเตอร ์จ ากดั  
(“สปรงิ มเินราล”) 

เป็นบรษิัทที่ด าเนินธุรกิจผลติและจดัจ าหน่ายน ้าดื่ม เป็นบรษิทัที่ 
นายเกรกิไกร จรีะแพทย์ ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการ
อสิระของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้อยู่ 

บรษิทั นาดนี บสิโตร จ ากดั (“นาดนี”) เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจให้บรกิารด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็น
บรษิทัที ่นางสาววราพร รุ่งเรอืงพฒันา ภรรยาของนายธรีนิติ ์   อศิ
รางกูร ณ อยุธยา กรรมการจดัการกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้
ทางอากาศและผู้ถือหุ้นของบรษิัท โดยถือหุ้นร้อยละ 9.964 โดย
นางสาววราพร รุ่งเรอืงพฒันา ถอืหุน้ในนาดนีรอ้ยละ 20   
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมและให้กู้ยืมเงิน 
 

1. รายการกู้ยมืเงิน  

รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

 
รายการระหว่าง TLG กบั ANI 
ANI กู้ยืมเงิน TLG 

• เงนิกูย้มื 

 
 
 

• ดอกเบีย้รบั 
• ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
 
 
ตน้งวด           2,250,000
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด           2,250,000 

 
 140,625 

ตน้งวด               11,944 
เพิม่ขึน้             175,300 
ลดลง              (175,300)  
สิน้งวด               11,944  
 

 
 
 
ตน้งวด           2,250,000
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด           2,250,000 

 
  140,625 

ตน้งวด               11,944 
เพิม่ขึน้             140,625 
ลดลง              (152,569)  
สิน้งวด                       -  
 

 
 
 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 27 
กันยายน 2560 ANI ได้ตกลงเข้าท า
สัญญาเงินกู้ยืมกับ TLG เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ
จ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 2,250,000 บาท 
โดยมอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MLR ต่อปี 
ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยทีเ่ป็นราคาตลาด 
โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนเงิน
ลงทุน 
  
ANI ได้ท าการจ่ายช าระดอกเบี้ยตาม
สญัญาเงนิกูย้มืใหก้บั TLG ทุกสิน้เดอืน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สญัญาเงนิกู้ยมืดงักล่าวไดม้กีารอนุมตัิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ในวนัที ่ 
• 8 สงิหาคม 2560   
• 7 พฤศจกิายน 2560  
• 20 กุมภาพนัธ ์2561   
• 8 พฤษภาคม 2561  
• 13 พฤศจกิายน 2561   
• 26 กุมภาพนัธ ์2562  
• 7 พฤษภาคม 2562  
• 6 สงิหาคม 2562  
ปัจจุบันเป็นการจ่ายดอกเบี้ยตามสญัญา  
ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีส่มเหตุสมผล 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

 
รายการระหว่าง TLG กบั ECU 
ECU กู้ยืมเงิน TLG  

• เงนิกูย้มื 
 
 
 
 

• ดอกเบีย้รบั 
• ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
 
 
 

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 
 - 

ตน้งวด                       -  
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         -  
สิน้งวด                       -  
 
 

 
 

 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้           9,000,000 
ลดลง                         - 
สิน้งวด           9,000,000 

 
  21,575 

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้               21,575 
ลดลง                         -  
สิน้งวด               21,575  
 
 

 
 
 
 

ในวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 ECU ไดต้ก
ลงเข้าท าสญัญาเงนิกู้ยมืกบั TLG เพื่อ
ใ ช้ เ ป็ น เ งินทุ นหมุ น เ วีย น ใ น ก า ร
ประกอบธุรกิจระยะสัน้จ านวนเงินรวม
ทัง้สิ้น 9,000,000 บาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับ  MLR ต่อปี ซึ่ง เป็น
อัตราดอกเบี้ยที่เป็นราคาตลาด การ
กู้ยืมเงินนี้ไม่ได้เป็นการกู้ยืมให้กู้ยืม
ตามสดัส่วนเงนิลงทุนเน่ืองจากเป็นการ
กูย้มืระยะสัน้ 
  
โดยในวนัที ่2 มกราคม 2563 ECU ได้
ท าการจ่ ายช าระคืน เงินกู้ยืม  และ
ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากเงนิกู้ยมืดงักล่าว กบั 
TLG เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่าการให้
เงนิกูย้มืดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการ
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท
ร่วมในเครือ การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท
และบริษัทร่วมในเครือมีการคิดอัตรา
ดอกเบีย้ทีร่าคาตลาด สมเหตุสมผล และไม่
เป็นภาระทางการเงนิของบรษิทั  
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2. รายการค่าบริการขอหนังสือค า้ประกนัจากสถาบนัการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค า้ประกนัของ TLG  

รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TLG กบั ECA-BKK 
ECA-BKK ขอหนังสือค า้ประกนัจากสถาบนั
การเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค า้ประกนัของ 
TLG 

• ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนังสอืค ้าประกนั 
 

 

 
 
 
 

475,414 
   
 

 
 
 
 

172,474 
  

 

 
 
 
 
ECA-BKK ได้มีการจัดท าหนังสือค ้า
ประกันวงเงิน 53,578,010 บาท โดย
ใชว้งเงนิหนังสอืค ้าประกนัจากสถาบนั
การเงนิ TLG โดย ECA-BKK ตอ้งจ่าย
ช าระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ใน
อตัรารอ้ยละ 1.0 

 
 
 
                                          
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจา รณา
รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่าการใช้
วงเงนิค ้าประกนัดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์
ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
กลุ่มบรษิทั เน่ืองจากไม่ตอ้งน าบญัชเีงนิฝาก
ประจ าเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึง่ไม่ถอืว่า
เป็นภาระทางการเงนิของ TLG เน่ืองจากมี
การคดิค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 
 

รายการระหว่าง TLG กบั JPK 
JPK ขอหนังสือค า้ประกนัจากสถาบนัการเงิน 
โดยใช้วงเงินหนังสือค า้ประกนัของ TLG 

• ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนังสอืค ้าประกนั 
 
 

 
 
 

- 
   
 

 
 
 

18,347  
 

 

 
 
 
JPK ได้มกีารจดัท าหนังสอืค ้าประกนั
วงเงนิ 1,572,000 บาท โดยใช้วงเงิน
หนังสอืค ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิ 
TLG โ ด ย  JPK ต้ อ ง จ่ า ย ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัรารอ้ย
ละ 1.0 

 
 
                                                  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจา รณา
รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่าการใช้
วงเงนิค ้าประกนัดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์
ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
กลุ่มบรษิทัเน่ืองจากไม่ต้องน าบญัชเีงนิฝาก
ประจ าเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึง่ไม่ถอืว่า
เป็นภาระทางการเงนิของ TLG เน่ืองจากมี
การคดิค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TLG กบั ANI 
 

ANI ขอหนังสือค า้ประกนัจากสถาบนัการเงิน 
โดยใช้วงเงินหนังสือค า้ประกนัของ TLG 

• ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนังสอืค ้าประกนั 
 

 

 
 
 

 
- 

   
 

 
 
 
 

29,000  
 

 

 
 
 
 
ANI ได้มกีารจดัท าหนังสือค ้าประกัน
วงเงนิ 2,900,000 บาท โดยใช้วงเงิน
หนังสอืค ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิ 
TLG โ ด ย  ANI ต้ อ ง จ่ า ย ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัรารอ้ย
ละ 1.0 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจา รณา
รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่าการใช้
วงเงนิค ้าประกนัดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์
ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
กลุ่มบรษิทัเน่ืองจากไม่ต้องน าบญัชเีงนิฝาก
ประจ าเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึง่ไม่ถอืว่า
เป็นภาระทางการเงนิของ TLG เน่ืองจากมี
การคดิค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 

รายการระหว่าง TLG กบั GSA-MM 

 

GSA-MM ขอหนังสือค า้ประกนัจากสถาบนั
การเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค า้ประกนัของ 
TLG 

• ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนังสอืค ้าประกนั 
 

 
 
 

 
 

- 
   
 

 
 

 
 

 
172,317 

  
 

 

 
 
 
 
 
GSA-MM ได้มีการจัดท าหนังสือค ้า
ประกันวงเงิน 17,184,660 บาท โดย
ใชว้งเงนิหนังสอืค ้าประกนัจากสถาบนั
การเงนิ TLG โดย GSA-MM ต้องจ่าย
ช าระค่าธรรมเนียมให้กับ TLG ใน
อตัรารอ้ยละ 1.0 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจา รณา
รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่าการใช้
วงเงนิค ้าประกนัดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์
ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
กลุ่มบรษิทั เน่ืองจากไม่ตอ้งน าบญัชเีงนิฝาก
ประจ าเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึง่ไม่ถอืว่า
เป็นภาระทางการเงนิของ TLG เน่ืองจากมี
การคดิค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TLG กบั GCN-MM 
GCN-MM ขอหนังสือค ้าประกันจากสถาบัน
การเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค ้าประกนัของ 
TLG 
• ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนังสอืค ้าประกนั 
• ลูกหน้ีค่าธรรมเนียม 

 
 

 
 

 
 
 

- 
   
 

 
 
 
 

 
151,059 

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้              377,725 
ลดลง                          -  
สิน้งวด               377,725 
 

 

 
 
 

 
 
GCN-MM ได้มีการจัดท าหนังสือค ้า
ประกันวง เงิน14,818,881.76 บาท 
โดยใช้วงเงินหนังสือค ้าประกันจาก
สถาบันการเงิน TLG โดย GCN-MM 
ต้องจ่ายช าระค่าธรรมเนียมให้กับ 
TLG ในอตัรารอ้ยละ 1.0 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจา รณา
รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่าการใช้
วงเงนิค ้าประกนัดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์
ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
กลุ่มบรษิทั เน่ืองจากไม่ตอ้งน าบญัชเีงนิฝาก
ประจ าเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึง่ไม่ถอืว่า
เป็นภาระทางการเงนิของ TLG เน่ืองจากมี
การคดิค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 

 

รายการระหว่าง TLG กบั ECA-KH 
ECA-KH ขอหนังสือค ้าประกันจากสถาบัน
การเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค ้าประกนัของ 
TLG 
• ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนังสอืค ้าประกนั 
• ลูกหน้ีค่าธรรมเนียม 

 
 

 
 
 
 

 
- 
-   

 

 
 

 
 

 
557,437 

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้              975,535 
ลดลง                          -  
สิน้งวด               975,535 
 

 

 
 
 
 

 
ECA-KH ได้มีการจัดท าหนังสือค ้า  
ประกันวงเงิน 47,643,320.00 บาท 
โดยใช้วงเงินหนังสือค ้าประกันจาก
สถาบันการเงิน TLG โดย ECA-KH 
ต้องจ่ายช าระค่าธรรมเนียมให้กับ 
TLG ในอตัรารอ้ยละ 1.0 

 
 
 
 

                                       
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจา รณา
รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่าการใช้
วงเงนิค ้าประกนัดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์
ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
กลุ่มบรษิทัเน่ืองจากไม่ต้องน าบญัชเีงนิฝาก
ประจ าเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึง่ไม่ถอืว่า
เป็นภาระทางการเงนิของ TLG เน่ืองจากมี
การคดิค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัการให้และใช้บริการ 
 

1.  รายการบริษทัร่วม และ การร่วมค้า เช่าพื้นท่ีส านักงานและบริการท่ีเก่ียวข้องกบับริษทั 
 

รายการ 
 ขนาดของรายการ  

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TLG กบั ECU 
ECU เช่าพ้ืนท่ีส านักงานของ TLG 

• ค่าเช่าส านักงานและค่าบรกิารต่างๆ 
• ลูกหนี้ค่าเช่า 
 
 

 
 

4,115,635 
ตน้งวด             130,070 
เพิม่ขึน้          4,358,369 
ลดลง           (3,985,192)  
สิน้งวด             503,247 

 
 

4,018,490 
ตน้งวด             503,247 
เพิม่ขึน้          4,203,440 
ลดลง           (4,309,688)  
สิน้งวด             396,999 

 

 
ECU ไดท้ าสญัญาการเช่าพืน้ทีส่ านักงาน 
และใช้บรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ ของ 
TLG เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 โดยมี
อตัราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาด 
และมกีารพจิารณาต่อสญัญาใหม่ทุก 3 ปี 
 

 

 
รายการดังกล่าวได้มีการพิจารณา และ
อนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วใน
การประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มี
ความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการเช่าใช้
อาคารส าหรบัส านักงานของบรษิัทในกลุ่ม 
ซึง่มคีวามสะดวกในการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้
อัตราค่าเช่าและให้บริการ เป็นอัตราเช่า
ปกตทิีม่รีาคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

รายการระหว่าง TLG กบั CKT 
CKT เช่าพ้ืนท่ีส านักงานของ TLG 

• ค่าเช่าส านักงานและค่าบรกิารต่างๆ 
• ลูกหนี้ค่าเช่า 
 

 

 
2,282,177 

ตน้งวด             147,208 
เพิม่ขึน้          2,411,690 
ลดลง           (2,452,329) 
สิน้งวด             106,569 
 

 

 
2,222,631 

ตน้งวด             106,569 
เพิม่ขึน้          2,335,753 
ลดลง           (2,413,255) 
สิน้งวด               29,067 
 

 
 
CKT ไดท้ าสญัญาการเช่าพืน้ทีส่ านักงาน 
และใช้บรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ ของ 
TLG เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2562 โดยมี
อตัราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาด 
และมกีารพจิารณาต่อสญัญาใหม่ทุก 3 ปี 
 

 
 
รายการดังกล่าวได้มีการพิจารณา และ
อนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วใน
การประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มี
ความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการเช่าใช้
อาคารส าหรบัส านักงานของบรษิัทในกลุ่ม 
ซึง่มคีวามสะดวกในการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้
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รายการ 
 ขนาดของรายการ  

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

อัตราค่าเช่าและให้บริการ เป็นอัตราเช่า
ปกตทิีม่รีาคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

 
 
2. รายการการใช้บริการด้านบริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตรายและสารเคมี และบริการหวัลากตู้คอนเทนเนอรก์บั R&K 

 

รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง HLM กบั R&K 
บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย
และสารเคมี และบริการหัวลากตู้คอน
เทนเนอร ์

• ค่าใชบ้รกิาร 
• เจา้หนี้ค่าบรกิาร 

 

 
 

 
 

28,779,348 
ตน้งวด           3,724,905 
เพิม่ขึน้         28,779,348  
ลดลง         (29,151,142) 
สิน้งวด           3,353,111 

 
 

 
 

30,761,171 
ตน้งวด           3,353,111 
เพิม่ขึน้         30,761,171  
ลดลง         (30,466,844) 
สิน้งวด           3,647,438  

 
 

 
 
R&Kเป็นบริษัทที่ ให้บริการขนส่งและ
กระจายสนิค้าอนัตรายและสารเคม ีและ
บริการหวัลากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของ HTM โดยถือหุ้นร้อยละ 
40 
 

 
R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้า
อนัตรายและสารเคม ีและบรกิารหวัลากตู้
คอนเทนเนอร์ให้กับ HLM โดยมีอัตรา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 
 

 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยไม่ได้เป็นการ
พึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งแต่อย่างใด 
ทัง้ น้ีการคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา
ตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง DGP กบั R&K 
บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย
และสารเคมี และบริการหัวลากตู้คอน
เทนเนอร ์

• ค่าใชบ้รกิาร 
• เจา้หนี้ค่าบรกิาร 

 

 
 

 
 

 22,900 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       -  
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 
 
 

 
 38,901 

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้               38,901
ลดลง               (34,716) 
สิน้งวด                 4,185          

 
 

 
 
DGP ใชบ้รกิารขนส่งและกระจายสนิคา้
อนัตรายและสารเคม ีและบรกิารหวัลาก
ตู้คอนเทนเนอร์กับ R&K โดยมีอัตรา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยไม่ได้เป็นการ
พึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งแต่อย่างใด 
ทัง้ น้ี การคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา
ตลาด 

 

 
3. รายการการให้บริการโลจิสติกสแ์ละกิจกรรมต่อเน่ืองของบริษทัร่วม และการร่วมค้าในกลุ่ม 

รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TLG กบั ECU 
ค่าระวางขนส่งทางเรือ 

• ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม 
• เจา้หนี้ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม 

 

 

 
10,166,820 

ตน้งวด                2,995 
เพิม่ขึน้         10,937,190 
ลดลง           (9,831,554) 
สิน้งวด          1,108,631 

 
 

1,501,742 
ตน้งวด           1,108,631 
เพิม่ขึน้          2,676,449 
ลดลง           (3,723,046)  
สิน้งวด               62,034 

 

 
TLG จ่ายค่าระวางขนส่งทางเรอืใหก้บั 
ECU ซึง่เป็นกจิกรรมตามปกตขิอง
ธุรกจิ โดยมอีตัราค่าบรกิารตามกลไก
ตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทั 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

 

ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชัน่ในการหาลูกค้า 

• รายไดค้่าคอมมชิชัน่ 
• ลูกหนี้ค่าคอมมชิชัน่ 

 

 
4,953,310 

ตน้งวด             690,696 
เพิม่ขึน้          5,258,041     
ลดลง           (5,067,750) 
สิน้งวด             880,987 

 
5,751,773 

ตน้งวด             880,987 
เพิม่ขึน้          6,121,455     
ลดลง           (4,623,494) 
สิน้งวด           2,378,948 
 
 
 

 

 
TLG เ ป็ น ผู้ แ น ะ น า ลู ก ค้ า จ า ก
ต่างประเทศเพื่อมาใช้บริการขนส่ง
สินค้ ากับ  ECU โ ดยจะ ได้ รับ ส่ วน
แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ดงักล่าว
โดยมอีตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดค่า
นายหน้าตามราคาตลาด 
 

รายได้ค่าน าดื่ม 

• รายไดค้่าน ้าดื่ม 
 

3,465 
 
 

 
1,920 

 
เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TLG จ่าย
ใหก้บั Supplier โดยเป็นต้นทุนถวัเฉลีย่
ของราคาต่อขวด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เ ป็ น ร า ย ก า ร ก า ร จ า ห น่ า ย น ้ า ดื่ ม ที่ มี
สัญลักษณ์ของกลุ่มบริษัท โดยมีการเรียก
เก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินธุรกจิปกต ิ
 

รายการระหว่าง TLG กบั CKT 
ค่าระวางขนส่งทางเรือ 

• ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม 
• เจา้หนี้ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม 

 
 

 
 

432,627 
ตน้งวด                      - 
เพิม่ขึน้                      -     
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 
 

55,388 
ตน้งวด                      - 
เพิม่ขึน้             378,600 
ลดลง             (376,000) 
สิน้งวด                2,600 

 
 
TLG จ่ายค่าระวางขนส่งทางเรอืใหก้บั 
CKT ซึง่เป็นกจิกรรมตามปกตขิองธุรกจิ 
โดยมอีตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 
 
 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทั 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

105 
 

รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายได้ค่าน าดื่ม 

• รายไดค้่าน ้าดื่ม 

 
- 

 
 

 
495 

 
เป็นราคาทีเ่ท่ากบัตน้ทุนที ่TLG จ่าย
ใหก้บั Supplier โดยเป็นตน้ทุนถวัเฉลีย่
ของราคาต่อขวด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เ ป็ น ร า ย ก า ร ก า ร จ า ห น่ า ย น ้ า ดื่ ม ที่ มี
สัญลักษณ์ของกลุ่มบริษัท โดยมีการเรียก
เก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินธุรกจิปกต ิ
 

รายการระหว่าง TLG กบั สปริง มิเนราล 
ค่าน ้าดื่ม 

• ค่าน ้าดื่ม 
• เจา้หนี้ค่าน ้าดื่ม 

 

 
31,500  

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       -     
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 

 
89,250 

ตน้งวด                      - 
เพิม่ขึน้               95,498    
ลดลง               (73,830) 
สิน้งวด              21,668 

 

 
TLG ซื้อน ้ าดื่มสกรีนตราสัญลักษณ์
บรษิัทจาก สปรงิ มเินราล โดยมอีัตรา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 
 
 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง HLM กบั ECU 
ค่าธรรมเนียมในการใช้ตวัแทน 

• ค่าธรรมเนียม 

 
 

563,706 
 

 
 

36,747 
 

 
 
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ HLM 
ขนส่งทางเรอืระหว่างประเทศ โดยต้อง
ใช้ตัวแทน ของ ECU เนื่องจาก HLM 
ไม่มีตัวแทนการขนส่งทางเรือที่ท่าเรอื
นัน้ๆ โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก
ตลาด 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง HLM กบั CKT 
ค่า BL ท่ีทางสายเรือ CK ออกให้กบั
ลูกค้าของ HLM 

• ค่าใชบ้รกิาร 
 

 

 
 

328,002 
 

 

 
 

135,568 
 

 

 
 
HLM ใช้บรกิารขนส่งทางเรอืของ CKT 
ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ตามปกติในกลุ่ม โดยมอีตัราค่าบริการ
ตามกลไกตลาด 

 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง HLM กบั HTM 
ให้บริการจดัท าบญัชี และบริหารงาน 

• รายไดค้่าบรกิาร 
 

 
 

1,241,000 

 
 

1,690,909 
 

 
 
HLM ให้บ ริก ารจัดท าบัญชี  แล ะดู แล
บริหารงานใน HTM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ 
HLM ถอืหุน้อยู่ เพื่อลดความซ ้าซอ้นในการ
บรหิารและเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย HTM 
จงึว่าจา้งใหท้าง HLM เป็นผูบ้รหิารงานและ
ด าเนินการจดัท าบญัชใีหก้บัทาง HTM 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้
กลุ่มบรษิทัฯ ของHLM เพื่อลดความซบัซ้อน
ในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมี
การคดิค่าบรกิารในอตัราทีส่มเหตุสมผล  

บริการขนส่งและกระจายสินค้า
อนัตรายและสารเคมี 

• ค่าใชบ้รกิาร 
• เจา้หนี้ค่าบรกิาร 

 

 

 
35,476,399 

ตน้งวด           3,052,461 
เพิม่ขึน้         35,476,399 
ลดลง         (34,910,834) 
สิน้งวด           3,618,026 

 

 
43,332,237 

ตน้งวด           3,618,026 
เพิม่ขึน้         43,332,237 
ลดลง         (43,073,061) 
สิน้งวด           3,877,202 

 

 
HTM ให้บริการด้านการกระจายสินค้า
ใหก้บัลูกคา้หลกัๆ ของบรษิทั HLM ซึ่ง
รองรบังานรถทีเ่ป็น 4 ลอ้และ 6 ลอ้ โดย
มอีตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง HLM กบั HLM-SG 
บริการขนส่งและกระจายสินค้า
อนัตรายและสารเคมี  

• ค่าใชบ้รกิาร 
• เจา้หนี้ค่าบรกิาร 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

3,116,400 
ตน้งวด             548,464 
เพิม่ขึน้          3,116,400 
ลดลง           (2,998,974)  
สิน้งวด            665,890 

 

 
 

2,297,386 
ตน้งวด             665,889 
เพิม่ขึน้          2,297,386 
ลดลง           (2,628,523)  
สิน้งวด            334,752 

 

 
 
HLM-SG ด าเนินธุรกิจให้บริการด้านการ
ขนส่งสนิค้าด้านเคมแีละสนิค้าอนัตรายใน
ประเทศสงิคโปร ์ซึ่งหากทาง HLM มลีูกคา้
ที่ ต้ อ งการขนส่ งสินค้า เคมีและสินค้า
อนัตรายในประเทศสงิคโปร์ ทาง HLM จะ
ใชบ้รกิาร HLM-SG ซึง่เป็นตวัแทนโดยตรง
ของ HLM 

 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

ให้บริการด้านโลจิสติกสค์รบวงจร
ส าหรบัสินค้าเคมีภณัฑ์และสินค้า
อนัตราย 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 

 
 

 
7,417,719 

ตน้งวด           2,298,428 
เพิม่ขึน้          7,417,719 
ลดลง           (7,395,880) 
สิน้งวด           2,320,267 

 
 

 
7,507,954 

ตน้งวด           2,320,267 
เพิม่ขึน้          7,507,954 
ลดลง           (7,337,572) 
สิน้งวด           2,490,649 

 
 

 
เป็นการใหบ้รกิารในกรณีที ่HLM-SG มี
ลูกค้าที่ต้องการบริการด้านโลจิสติกส์
ครบวงจรส าหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และ
สินค้าอันตรายในประเทศไทย ทาง 
HLM-SG ก็จะใช้บริการ HLM ซึ่งเป็น
บรษิทัแม่ของ HLM-SG 
 
 
 

 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง HLM กบั DGPS 
บริการขนส่งและกระจายสินค้า
อนัตรายและสารเคมี  

• ค่าใชบ้รกิาร 
• เจา้หนี้ค่าบรกิาร 

 

 
 

136,688 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้             136,688 
ลดลง             (128,839) 
สิน้งวด                7,849 

 
 

 
467,264 

ตน้งวด                7,849 
เพิม่ขึน้             467,264 
ลดลง             (412,821) 
สิน้งวด               62,292 

 
 

 
DGPS ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายและใหบ้รกิาร
บรรจุภัณฑ์สินค้าด้ าน เคมีและสินค้า
อันตรายในประเทศสิงคโปร์ซึ่งหากทาง 
HLM มลีูกค้าที่ต้องการบรกิารบรรจุภณัฑ์
สินค้าเคมีและสินค้าอันตรายในประเทศ
สงิคโปร ์ทาง HLM จะใชบ้รกิาร DGPS ซึง่
เป็นตวัแทนโดยตรงของ HLM 
 

 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว 
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการคา้ปกต ิโดยมกีารคดิราคาตาม
อตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง DGP กบั DGPS 
ค่ากล่องสินค้าอนัตรายและสารเคมี  

• ตน้ทุนค่ากล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 2,012,623 

 
 

 

 
 1,957,998 

 

 

 
DGPS ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายและใหบ้รกิาร
บรรจุภัณฑ์สินค้าด้ าน เคมีและสินค้า
อันตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากทาง 
DGP จะซื้อบรรจุภณัฑส์นิคา้เคมแีละสนิคา้
อันตรายจากทาง DGPS ซึ่งเป็นตัวแทน
โดยตรงของ DGP 
 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็น
รายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท ารายการ
ทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตรา
ราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

ค่าบริการขนส่งและกระจายสินค้า
อนัตรายและสารเคมี  

• รายไดค้่าบรกิาร 

 
 

6,596 
 

 
 

91,356 
  
 

 
 
DGP ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายและให้บรกิาร
บรรจุภัณฑ์สินค้าด้ าน เคมีและสินค้า
อันตรายในประเทศไทย ซึ่ งหากทาง 
DGPS มีลูกค้าที่ต้องการบริการขนส่ง
สินค้าฯในประเทศไทย ทาง DGPS จะใช้
บริการ DGP ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของ 
DGPS ในประเทศไทย 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็น
รายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท ารายการ
ทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตรา
ราคาตลาด 

ค่าโฆษณาในกลุ่ม IATA  
ค่าโฆษณา  

 
- 

 

 
29,813 

 

 
DGP จ่ ายค่ า โฆษณากลุ่ มบริษัท  ที่
จ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ของ DGPS ในสื่อ
ของ IATA 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

110 
 

รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง DGP กบั HTM 
ค่าบริการขนส่งและกระจายสินค้า
อนัตรายและสารเคมี  

• ค่าบรกิารขนส่ง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
17,200 

  
 

 

 
 

37,100 
  

 

 

 
 
DGP ใชบ้รกิารขนส่งและกระจายสนิคา้
อันตรายและสารเคมี กับ HTM โดยมี
อตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยไม่ได้เป็นการ
พึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งแต่อย่างใด 
ทัง้ น้ีการคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา
ตลาด 

ให้บริการบรรจุภณัฑสิ์นค้าอนัตราย
และสารเคมี  

• รายไดค้่าบรกิารบรรจุภณัฑ์ 
• ลูกหนี้ค่าบรกิารบรรจุภณัฑ์ 

 
 

 

 
-  

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 

 
192,698 

ตน้งวด                      - 
เพิม่ขึน้             192,698 
ลดลง             (187,990) 
สิน้งวด                4,708 

 

 
DGP ใหบ้รกิารบรรจุภณัฑ์ HTM โดยมี
อตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด  

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

ให้บริการด้านบริหารงาน 

• รายไดค้่าบรกิาร 
 

 
 

 
- 
 

 
360,000 

 

 
DGP ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารดา้นงาน
ธุรการและงานบญัช ีกบัทางHTM โดยมี
อตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 

                                         
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง DGP กบั ECU 
ให้บริการเอกสาร 

• รายไดค้่าบรกิารเอกสาร 

 

 
2,000 

 

 

 
13,500 

 

 

 
DGP เก็บค่าเอกสารใบอนุญาตขนส่ง
วัตถุอันตรายทางอากาศยาน  (DG 
Permit) กบั ECU โดยมอีตัราค่าบรกิาร
ตามกลไกตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 

ให้บริการบรรจุภณัฑ ์

• รายไดค้่าบรรจุภณัฑ์ 

 
                        13,400 
  

 
 34,600  

 
DGP ใหบ้รกิารบรรจุภณัฑ์ ECU โดยมี
อตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด  

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง TAX กบั G3 
ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 
 

 

 
 

166,913 
ตน้งวด               18,151 
เพิม่ขึน้             166,913 
ลดลง             (177,921) 
สิน้งวด                7,143 

 

 
102,921 

ตน้งวด                7,143
เพิม่ขึน้             102,921 
ลดลง             (110,064) 
สิน้งวด                       - 

 

 
G3 เ ป็ นลู กค้ า ขอ ง  TAX ในการ ใ ช้
บริการขนส่งทางอากาศ โดยมีอัตรา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TAX กบั ECU 
ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 

 
 

9,487,816 
ตน้งวด             372,767 
เพิม่ขึน้          9,487,816 
ลดลง           (9,103,686) 
สิน้งวด             756,897 

 
 

8,067,544 
ตน้งวด             756,897
เพิม่ขึน้          8,067,544 
ลดลง           (7,088,753) 
สิน้งวด           1,735,687 

 

 
ECU เ ป็นลูกค้าของ TAX ในการใช้
บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของ
กลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก
ตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง TAX กบั ANI 
ให้เช่าและบริการ 

• รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าเช่าและบรกิาร 

 

 
1,730,888 

ตน้งวด                2,139 
เพิม่ขึน้          1,730,088 
ลดลง           (1,731,672)       
สิน้งวด                1,355 

 

 
1,731,506 

ตน้งวด                1,355 
เพิม่ขึน้          1,731,506 
ลดลง           (1,730,850)       
สิน้งวด                2,011 

 

 
TAX ให้ ANI เช่าพื้นที่ส านักงาน และ
ให้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการตาม
กลไกตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่าการเช่าพื้นที่ มี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการเช่าใช้
พื้นที่ส านักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเพิ่ม
ความสะดวกในการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้อตัรา
ค่าเช่า เป็นอตัราเช่าปกตทิีม่รีาคาเทยีบเคยีง
กบัราคาตลาด  

ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้่าบรกิาร 
 

 
 

9,416 

 
 

3,451,138  
 

 
ANI เป็นลูกคา้ของ TAX ในการใชบ้รกิาร
ขนส่งทางอากาศตามปกตขิองกลุ่ม โดยมี
อตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• ค่าบรกิาร 
• เจา้หนี้ค่าบรกิาร 

 
19,037,170 

ตน้งวด               74,963 
เพิม่ขึน้         19,037,170 
ลดลง         (18,966,756) 
สิน้งวด             145,377 

 
29,526,695 

ตน้งวด             145,377 
เพิม่ขึน้         29,526,695
ลดลง         (26,906,286) 
สิน้งวด           2,765,786 

 
TAX เป็นลูกคา้ของ ANI ในการใชบ้รกิาร
ขนส่ งทางอากาศ ระหว่ า งประ เทศ
ตามปกตขิองกลุ่ม โดย ANI ด าเนินธุรกจิ
เป็นตวัแทนสายการบินเจจูแอร์ และสาย
ก า ร บิ น แ ล น ชิ ลี  ซึ่ ง  ANI เ ป็ น
ผู้ประกอบการรายเดียวที่ดูแลการตลาด
และการขายระวางสินค้าให้แก่สายการ
บินส าหรับเส้นทางการบินขาออกจาก
ประเทศไทย โดยมีอัตราค่าบริการตาม
กลไกตลาด 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง TAX กบั ECA-BKK 
ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• ค่าใชบ้รกิาร 
• เจา้หนี้ค่าบรกิาร 

 

 
15,067,750 

ตน้งวด           1,225,530 
เพิม่ขึน้         15,067,750 
ลดลง         (15,051,623) 
สิน้งวด           1,241,657 

 

 
16,495,528 

ตน้งวด          1,241,657 
เพิม่ขึน้         16,495,528 
ลดลง         (15,884,177) 
สิน้งวด           1,853,008 

 

 
TAX เป็นลูกคา้ของ ECA-BKK ในการใช้
บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของ
กลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก
ตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 
 
 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

114 
 

รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TAX กบั นาดีน 
ค่าบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

• ค่าใชบ้รกิาร 
 

 
 

- 

 

 
73,449 

 

 
ค่าใช้บริการที่ทาง TAX ได้ใช้บริการ  
นาดนี โดยมอีตัราค่าบริการตามกลไก
ตลาด 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง TIL กบั ECA-HK 
ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 

 
 
 

27,637,253 
ตน้งวด           3,087,766 
เพิม่ขึน้          7,637,253 
ลดลง         (28,695,138) 
สิน้งวด           2,029,881 

 
 

 
30,951,997 

ตน้งวด           2,029,881 
เพิม่ขึน้         30,951,997 
ลดลง         (30,951,245) 
สิน้งวด           2,030,633 

 

 
 
ECA-HK ประกอบกจิการ Cargo Agent 
ในประเทศ ฮ่องกง เป็นตวัแทนในการ
ช่วยหาสนิคา้ขาเขา้ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั  
 

การก าหนดราคาค่าขนส่งนัน้จะเป็น
ร า ค า ที่ บ ริ ษั ท เ ส น อ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า 
wholesale ทัว่ไปซึ่งเป็นราคาค่าขนส่ง
ทางอากาศแบบ Wholesale (Whole 
sale Air Freight) โดยมอีตัราค่าบรกิาร
ตามกลไกตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด  
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TIL กบั ECA-GZ 
ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 

 

 
23,475,839 

ตน้งวด           2,531,159 
เพิม่ขึน้         23,475,839 
ลดลง        (23,077,154) 
สิน้งวด           2,929,844 

 

 
29,009,972  

ตน้งวด           2,929,844 
เพิม่ขึน้         29,009,972 
ลดลง         (30,814,358) 
สิน้งวด           1,125,458 

 
 
ECA-GZ ประกอบกจิการ Cargo Agent 
ในประเทศจีน เป็นตัวแทนในการช่วย
หาสนิคา้ขาเขา้ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั 
 

การก าหนดราคาค่าขนส่งนัน้จะเป็น
ราคาทีบ่รษิทั เสนอใหก้บัลูกคา้ 
wholesale ทัว่ไปซึง่เป็นราคาค่าขนส่ง
ทางอากาศแบบ Wholesale (Whole 
sale Air Freight) โดยมอีตัราค่าบรกิาร
ตามกลไกตลาด  

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

รายการระหว่าง TIL กบั 
Freightwork-HK 
ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 

 
 

 
48,428,192 

ตน้งวด           7,419,919 
เพิม่ขึน้           48,428,192 
ลดลง            (46,957,382) 
สิน้งวด           8,890,729 

 

 
 

73,182,185 
ตน้งวด             8,890,729 
เพิม่ขึน้           73,182,185 
ลดลง           (51,364,531) 
สิน้งวด           30,708,383 

 
 

 
Freightwork-HK ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร 
Cargo Agent ในประเทศฮ่องกง เป็น
ตวัแทนในการช่วยหาสนิคา้ขาเขา้ให ้
แก่กลุ่มบรษิทั 
 
การก าหนดราคาค่าขนส่งนัน้จะเป็น
ร า ค า ที่ บ ริ ษั ท เ ส น อ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า  
wholesale ทัว่ไปซึง่เป็นราคาค่าขนส่ง 

 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

ทางอากาศแบบ Wholesale (Whole 
sale Air Freight) โดยมอีตัราค่าบรกิาร
ตามกลไกตลาด 

รายการระหว่าง TIL กบั GSA-MM 
ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้่าบรกิาร 
 

 
 

- 
 

 
 

570,025 
 

 
 
GSA-MM ประกอบกจิการ Cargo Agent 
ในประเทศพม่า เป็นตวัแทนในการช่วย
หาสนิคา้ขาเขา้ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั 
 

การก าหนดราคาค่าขนส่งนัน้จะเป็น
ร า ค า ที่ บ ริ ษั ท เ ส น อ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า 
wholesale ทัว่ไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่ง
ทางอากาศแบบ Wholesale (Wholesale 

Air Freight) โดยมีอัตราค่าบริการตาม
กลไกตลาด  

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

รายการระหว่าง TIL กบั GCN-MM 
ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้่าบรกิาร 

 
 

- 
  

 
 

28,022,096 
  

 
 
GCN-MM ป ร ะ ก อบกิ จ ก า ร  Cargo 
Agent ในประเทศพม่า เป็นตัวแทนใน
การช่วยหาสินค้าขาเข้าให้แก่กลุ่ ม
บรษิทั 
 

การก าหนดราคาค่าขนส่งนัน้จะเป็น
ร า ค า ที่ บ ริ ษั ท เ ส น อ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า 
wholesale ทัว่ไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่ง

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

ทางอากาศแบบ Wholesale (Whole 
sale Air Freight) โดยมอีตัราค่าบรกิาร
ตามกลไกตลาด  
 

รายการระหว่าง TAC กบั ANI 
รายได้ค่าท่ีปรึกษา 

• รายไดค้่าทีป่รกึษา  

 

 
               1,882,500 

 

 
 

              1,884,000 

 

 
รายได้ค่าที่ปรกึษาการด าเนินงาน โดย
มอีตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 
 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการสนับสนุนทางธุรกจิให้แก่บริษัท
ร่วม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน
ของบริษัทในกลุ่มบริษัท  โดยมีการคิด
ค่าบรกิารในอตัราทีส่มเหตุสมผลและเป็นไป
ตามราคาตลาด 
 

ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• ค่าบรกิาร 

 
439,331 

 
82,478 

 
 

 
TAC ใช้บริการ ANI ในการใช้บริการ
ขนส่งทางอากาศ ในกรณีที่ทาง TAC 
ไม่มีเส้นทางขนส่งนั ้นๆ โดยมีอัตรา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TAC กบั ECA-BKK 
รายได้ค่าบตัรน ้ามนั 

• รายไดค้่าบตัรน ้ามนั 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 

 

 
64,260 

ตน้งวด                      - 
เพิม่ขึน้               64,260 
ลดลง               (56,480) 
สิน้งวด                7,780 

 
 

52,105 
ตน้งวด                7,780 
เพิม่ขึน้               52,105 
ลดลง               (52,625) 
สิน้งวด                 7,260 

 

 
เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TAC จ่าย
ใหก้บั Supplier เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตาม
จรงิ 
 
 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการการทดรองจ่ายค่าน ้ามนั โดยมี
การเรยีกเกบ็ตามค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิ ซึ่ง
เป็นการด าเนินธุรกจิปกต ิ
 

รายการระหว่าง TAC กบั นาดีน 
ค่าบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

• ค่าใชบ้รกิาร 
 

 
 

- 

 
 

50,292 

 
 

ค่าใช้บริการที่ทาง TAC ได้ใช้บริการ  
นาดนี โดยมอีตัราค่าบริการตามกลไก
ตลาด 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง TMA กบั CKT 
ให้บริการด้านบริหารงาน 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 
 

 

 
 2,491,190 

ตน้งวด               47,237  
เพิม่ขึน้          2,491,190 
ลดลง           (2,325,074)    
สิน้งวด             213,353       

 
 

 2,479,338 
ตน้งวด             213,353 
เพิม่ขึน้          2,479,338 
ลดลง           (2,471,670)    
สิน้งวด             221,021      

 
 
TMA ใหบ้รกิารดา้นบรหิารงานสายเรอื 
ดา้น Adminธุรการ กบัทาง CKT โดยมี
อตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้
กลุ่มบรษิทัของ TLG โดยมกีารคดิค่าบรกิาร
ในอตัราทีส่มเหตุสมผล  
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหวัลาก 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้หนี้ค่าบรกิาร 

 
233,000 

ตน้งวด                2,800 
เพิม่ขึน้             233,000 
ลดลง             (217,600) 
สิน้งวด               18,200 

 
301,000 

ตน้งวด               18,200 
เพิม่ขึน้             301,000 
ลดลง             (285,600) 
สิน้งวด               33,600 

 
TMA ใหบ้รกิารลากตูส้นิคา้ใหก้บั CKT 
โดยเรยีกเกบ็ค่าบรกิารตามอตัรากลไก
ตลาด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 

ใช้บริการน าเข้าและส่งออกตู้สินค้าทาง
เรือ 

• ค่าบรกิารน าเขา้และส่งออก 
• เจา้หนี้หนี้ค่าบรกิาร 
 

 

 
- 

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 

 
3,645 

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                 3,645 
ลดลง                 (1,045) 
สิน้งวด                 2,600 

 

 
CKT ใหบ้รกิารน าเขา้และส่งออกตู้
สนิคา้ทางเรอืใหก้บั TMA โดยเรยีกเกบ็
ค่าบรกิารตามอตัรากลไกตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง TMA กบั ECU 
ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหวัลาก 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 

 
 

126,819 
ตน้งวด               22,959 
เพิม่ขึน้             126,819 
ลดลง               (83,038) 
สิน้งวด               66,740 
 

 

 
743,258 

ตน้งวด               66,740 
เพิม่ขึน้             734,258 
ลดลง             (783,753) 
สิน้งวด               17,245 
 

 

 
TMA ให้บริการลากตู้ของ ECU โดย
เรียกเก็บค่าบริการตามอัตรากลไก
ตลาด 
 
 
 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

120 
 

รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TMA กบั G3 
ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหวัลาก 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 

 

 
2,721,924 

ตน้งวด               93,637 
เพิม่ขึน้          2,721,924 
ลดลง           (2,354,052) 
สิน้งวด             461,509 

 

 
2,147,544 

ตน้งวด             461,509 
เพิม่ขึน้          2,147,544 
ลดลง           (2,345,545) 
สิน้งวด             263,508 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TMA ให้บริการลากตู้สินค้าตามค าสัง่
งาน โดยเรยีกเก็บค่าบริการตามอัตรา
กลไกตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง TSC กบั BIZ 
รายได้ค่าบริการจดัเกบ็สินค้าในคลงั 

• รายไดค้่าบรกิาร 
• ลูกหนี้ค่าบรกิาร 

 
 

228,078 
ตน้งวด               28,696
เพิม่ขึน้             244,044 
ลดลง             (210,723) 
สิน้งวด               62,017 

 

 
273,571 

ตน้งวด               62,017
เพิม่ขึน้             273,571 
ลดลง             (335,588) 
สิน้งวด                       - 

 
 
เป็นค่าบรกิารจดัเกบ็สนิคา้ในคลงัที ่BIZ 
มา ใช้บ ริก า รกับ  TSC โดยมีอัต รา
ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TSC กบั                 
นายวิรชั  นอบน้อมธรรม 
รายได้ค่าบริการจดัเกบ็สินค้าในคลงั 

• รายไดค้่าบรกิาร 

 
 
 

48,270 
 

 
 
 

54,800 
 

 
 
 
เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่  
นายวิรชั นอบน้อมธรรม มาใช้บริการ
กับ TSC โดยมีอัตราค่าบริการตาม
กลไกตลาด 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง TSC กบั                 
นายทิพย ์   ดาลาล 
รายได้ค่าบริการจดัเกบ็สินค้าในคลงั 

• รายไดค้่าบรกิาร 

 
 
 

- 
 

 
 
 

1,550 
 

 
 
 
เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่  
นายทพิย์ ดาลาล มาใชบ้รกิารกบั TSC 
โดยมอีตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง TSC กบั         
นายธนัท    ตาตะยานนท์ 
รายได้ค่าบริการจดัเกบ็สินค้าในคลงั 

• รายไดค้่าบรกิาร 

 
 
 

- 
 
 

 
 
 

20,023 

 
 
 
เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที่ 
นายธนัท ตาตะยานนท ์มาใชบ้รกิารกบั 
TSC โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก
ตลาด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง TSC กบั HTM 
บริการขนส่งสินค้า  

• ค่าใชบ้รกิาร 

 
 

- 
 

 
 

11,000 
 

 
 
HTM ให้บริการด้านการกระจายสินค้า
ให้กบัลูกค้าของบริษัท TSC ซึ่งรองรบั
งานรถที่เป็น 4 ล้อและ 6 ล้อ โดยมี
อตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง AGS กบั ANI 

• รายได้ค่าบริการบริหารงาน 
 

 
924,000 

 
924,000 

 
AGS ให้บริการด้านบริหารงานทาง
อากาศ ดา้น Adminธุรการ กบัทาง ANI 
โดยมอีตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้
กลุ่มบรษิทัของ TLG โดยมกีารคดิค่าบรกิาร
ในอตัราทีส่มเหตุสมผล  
 
 

รายการระหว่าง AGS กบั G3 

• ค่าธรรมเนียมคลงัสินค้า 
 

 
66,227 

 

 
51,589 

 

 
เป็นค่าธรรมเนียมการใช้คลังสินค้า
ระหว่างประเทศที่ G3 มาใช้บรกิารกับ
AGS โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก
ตลาด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่าง AGS กบั ซิมโฟน่ี 

• ค่าใช้บริการสญัญาณความเรว็สูง 
 

 
515,500 

 

 
522,000 

 

 
เป็นค่าบรกิารที ่AGS ใชบ้รกิารชุมสาย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในท่า
อากาศยานดอนเมอืง  กบั ซมิโฟนี่ โดย
มอีตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการท า
รายการทางการค้าปกติ โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัซื้อขายทรพัยสิ์นถาวร 
 

1.  รายการซือ้สินทรพัยถ์าวรจาก สามมิตร กรีนพาวเวอร ์
 

รายการ 
ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2561 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2562 

 
TAC ซ้ือสินทรพัยถ์าวรจาก สามมิตร  
กรีนพาวเวอร ์

• ค่าใชจ้่ายในการซื้อทรพัยส์นิ 
 

 
 
 

 
 

- 
 

 
 

     8,037,665 

 
 
TAC ได้ตกลงซื้อขายสินทรัพย์ถาวร
กับ  สามมิตร  กรีนพาวเวอ ร์  ซึ่ ง
ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ 
จ านวน 3 ชิ้นรวมทัง้สิ้น 8,037,665 
บาท 
 
โดยท าสัญญาซื้อขาย ณ วันที่  17 
มก ร า คม  2562 ก า รท า ธุ ร ก ร รม
ดังกล่าวเป็นการลงทุนอุปกรณ์ใน
ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ส าหรบัให้บริการ
ภาคพื้นกบับรษิัท บรกิารภาคพื้น ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด ณ ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองจากสามมิตร ที่ราคา
ตามตามกลไกตลาด 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการที่สมเหตสมผลซึ่งสอดคล้องกบั
แผนในการขยายธุ รกิจด้านการให้ เช่ า
อุปกรณ์บริการภาคพื้นอากาศยานของ
บริษัท ซึ่งเป็นการซื้อขายตามกลไกตลาด 
โดยทางTAC จะได้ประโยชน์จากการได้
ลูกคา้รายใหม่ ส่งผลให ้TAC สามารถเริม่ต้น
ธุรกิจทางการอุปกรณ์ส าหรับให้บริการ
ภาคพืน้ไดท้นัท ี
 
โดยได้มีการปฎิบัติตามระเบียบของบริษัท 
และ ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กจิการทีด่ ี
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นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
1. มำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
 กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์ฯ และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ท จ. 21/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรเปิดเผย
ขอ้มูลและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
(56-1) ดว้ย 
 ในกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทจะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำกำรตรวจสอบและให้
ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรดงักล่ำว และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมทีเ่สนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั   
ทัง้นี้ กำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงือ่นไขกำรคำ้โดยทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้
ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกักำรดงันี้ 

• กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 
   กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ระหว่ำงบรษิทั และบรษิทั
ย่อย กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง บรษิทัเสนอขออนุมตัใินหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบรษิัทให้
คณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนุมตัิกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวได้ หำกรำยกำรดงักล่ำวนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้ บริษัทจะจดัท ำ
รำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรประชุมคณะกรรมกำร
ในทุกไตรมำส 

• กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีไม่เป็นเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 
      กำรท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป จะต้องถูกพิจำรณำและให้
ควำมเหน็โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิำรณำ
อนุมตัิต่อไป ทัง้นี้ ให้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอื
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  
      กรณีทีม่รีำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ใหค้วำมเหน็
เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ๆ โดยพจิำรณำเงื่อนไข
ต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/หรือ มีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของ
บุคคลภำยนอก และ/หรอื รำคำตลำด และ/หรอื มรีำคำหรอืเงื่อนไขของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวในระดบัเดยีวกนักบั
บุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวนัน้มีกำรก ำหนดรำคำหรือเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจ
เกิดขึ้น บริษัทจะจดัให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชขีองบริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนั
ดงักล่ำว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
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         ทัง้นี้ ในหลกักำรใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำง
กำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่
ปรำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะจดัท ำรำยงำน
สรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรในครัง้ต่อไป  
         ส ำหรบักำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนันัน้ ผูท้ีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืมส่ีวนไดเ้สยี
ในกำรท ำรำยกำรจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทั  หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  แต่เป็นกำรท ำ
รำยกำรทีบ่รษิทั ไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้ทุกรำย ทัง้นี้  บรษิทั จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู
ประจ ำปีของบรษิทั (แบบ 56-1) 
         บริษัทต้องปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ขัน้ตอนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตล ำด
หลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนั รำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิภำยใต้กฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทัจด
ทะเบยีนอย่ำงเคร่งครดั 
 
2. นโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  
 2.1   กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั จดัท ำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีของตนหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งและแจง้ให้
บรษิทัทรำบ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
 2.2   หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 2.3   ในกรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรระหว่ำงกนั บรษิทัจะปฏบิตัติำมขัน้ตอนและกำรด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงหลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 2.4   ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรระหว่ำงกันเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length 
basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัท และผู้ถือหุ้นทุกรำย กรณีที่ไม่มรีำคำ
ดงักล่ำว บรษิทัจะเปรยีบเทยีบรำคำสนิคำ้หรอืบรกิำรกบัรำคำภำยนอก ภำยใต้เงือ่นไขทีเ่หมอืนหรอืคลำ้ยคลงึกนั 
 2.5   ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่สำมำรถอนุมตัหิรอืออกเสยีงเพื่อลงมตใินเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
ได ้
 2.6   ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทอำจแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระเพื่อท ำกำรประเมินและ
เปรียบเทียบรำคำส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญ ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว 
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ทุกรำย 
 
3. นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
 รำยกำรระหว่ำงกนัที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ต่อไปในอนำคต คอื รำยกำรค่ำบรกิำรขอหนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนั
กำรเงนิ โดยใชว้งเงนิหนังสอืค ้ำประกนัของ TLG รำยกำรบรษิทัร่วม และ กำรร่วมคำ้ เช่ำพืน้ทีส่ ำนักงำนและบรกิำรที่
เกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรกำรใชบ้รกิำรดำ้นบรกิำรขนส่ง และกระจำยสนิคำ้อนัตรำยและสำรเคม ีและบรกิำรหวัลำกตู้คอน
เทนเนอร์กบั R&K รำยกำรกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสแ์ละกจิกรรมต่อเนื่องของบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ในกลุ่มรำยกำร
ระหว่ำงกันที่จะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนำคต คือ รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบรษิัท 
รำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัซื้อขำยทรพัยส์นิ และรำยกำรกำรกูย้มืเงนิระหว่ำงบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ หำก
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จะเกิดขึ้นอีกจะเป็นไปตำมมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันและนโยบำยกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัของบรษิทั 
 โดยหำกกลุ่มบรษิทัจะมรีำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกดิขึ้นในอนำคตนัน้ กลุ่มบรษิทัจะปฏบิตัติำมมำตรกำรหรือ
ขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน และคณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเกีย่วโยง
กนัของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตแห่ง
ประเทศไทย 
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     ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
 

 13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มุนเวียน             

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 746.5 48.0% 731.8 38.5% 262.5 11.8% 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 4.1 0.3% - 0.0% - 0.0% 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่-สุทธ ิ 406.2 26.1% 419.8 22.1% 495.3 22.3% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.3 0.1% 2.3 0.1% 11.3 0.5% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรอื่น - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

ส่วนของลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 0.0% 0.8 0.0% - 0.0% 

สนิคำ้คงเหลอื 1.6 0.1% 1.6 0.1% 1.3 0.1% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 21.5 1.4% 23.6 1.2% 6.0 0.3% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,182.2 76.0% 1,180.0 62.1% 776.4 34.9% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน           

เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธ ิ - 0.0% 1.0 0.1% - 0.0% 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 21.9 1.4% 32.6 1.7% 14.6 0.7% 

เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 16 1.0% 291.0 15.3% 877.9 39.4% 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 0 0.0% - 0.0% 88.5 4.0% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์-สุทธ ิ 254.1 16.3% 239.2 12.6% 276.8 12.4% 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน-สุทธ ิ 10.4 0.7% 13.7 0.7% 15.4 0.7% 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 10.3 0.7% 15.5 0.8% 17.2 0.8% 

เงนิประกนัสญัญำ 42.6 2.7% 41.4 2.2% 33.1 1.5% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 18.1 1.2% 84.1 4.4% 125.7 5.6% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 373.4 24.0% 718.5 37.9% 1,449.3 65.1% 

รวมสินทรพัย ์ 1,555.6 100.0% 1,898.5 100.0% 2,225.7 100.0% 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

129 
 

 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 4.7 0.3% - 0.0% - 0.0% 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 332.5 21.4% 443.0 23.3% 414.2 18.6% 
ส่วนของมลูค่ำสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำตอ้งจ่ำยส ำหรบักำรลงทุนใน 
กำรร่วมคำ้ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธ ิ

-    0.0% 
 

    70.0    3.7%    131.5    5.9% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 6.6 0.4% 1.9 0.1% 60.0 2.7% 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 9.2 0.6% 11.3 0.6% 9.6 0.4% 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 35.1 2.3% 39.2 2.1% 38.6 1.7% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 388.2 25.0% 565.3 29.8% 653.9 29.4% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
มลูค่ำสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำตอ้งจ่ำยส ำหรบักำรลงทุนใน 
กำรร่วมคำ้ - สุทธ ิ

- 0.0% 71.8 3.8% - 0.0% 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1.8 0.1% - 0.0% 240.0 10.8% 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 21.2 1.4% 19.9 1.0% 13.4 0.6% 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 23.3 1.5% 31.6 1.7% 29.1 1.3% 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 6.1 0.4% 9.0 0.5% 10.3 0.5% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 52.4 3.4% 132.3 7.0% 292.8 13.2% 

รวมหน้ีสิน 440.6 28.3% 697.6 36.7% 946.7 42.5% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

ส่วนของเจ้าของ             

ทุนเรือนหุ้น             

    ทุนจดทะเบยีน 307.5   307.5   307.5   

    ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 302.3 19.4% 302.3 15.9% 304.7 13.7% 

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั - สุทธ ิ 668.0 44.2% 688.0 36.2% 708.6 31.8% 

ส่วนเกนิทุนจำกกำรควบรวมกจิกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 30.7 2.0% 30.7 1.6% 30.7 1.4% 

ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19.2 1.2% 20.5 1.1% 21.9 1.0% 

ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัยอ่ย (0.2) (0.0%) (0.2) (0.0%) (0.2) (0.0%) 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม         -   

  จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 14.4 0.9% 21.4 1.1% 30.5 1.4% 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 63.5 4.1% 141.1 7.4% 189.8 8.5% 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (2.9) (0.2%) (2.9) (0.2%) (7.0) (0.3%) 

ส่วนของเจำ้ของของบรษิทัใหญ ่ 1,115.0 71.7% 1,200.9 63.3% 1,279.0 57.5% 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,115.0 71.7% 1,200.9 63.3% 1,279.0 57.5% 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,555.6 100.0% 1,898.5 100.0% 2,225.7 100.0% 
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งบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็รวม 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้             

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 2,272.0 99.0% 2,759.0 99.6% 2,698.1 99.5% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 22.6 1.0% 11.6 0.4% 14.4 0.5% 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (1,755.2) (76.5%) (2,282.9) (82.4%) (2,271.2) (83.7%) 

ตน้ทุนขำย (7.9) (0.3%) (3.0) (0.1%) (3.3) (0.1%) 

ก าไรขัน้ต้น 531.4 23.2% 484.6 17.5% 438.1 16.1% 

รำยไดอ้ื่น 15.5 0.7% 18.4 0.7% 11.8 0.4% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (110.9) (4.8%) (77.2) (2.8%) (80.9) (3.0%) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (281.0) (12.2%) (295.0) (10.6%) (280.0) (10.3%) 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น - สุทธ ิ (10.2) (0.4%) 7.0 0.3% 8.0 0.3% 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (5.6) (0.2%) (1.9) (0.1%) (14.9) (0.6%) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 16.7 0.7% 32.1 1.2% 96.2 3.5% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 155.9 6.8% 168.1 6.1% 178.2 6.6% 

ภำษเีงนิได ้ (26.3) (1.1%) (18.4) (0.7%) (13.7) (0.5%) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 129.6 5.6% 149.7 5.4% 164.5 6.1% 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:             

รำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั             

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - 0.0% 0.9 0.0% (4.1) (0.2%) 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ตำมวธิสี่วน
ไดเ้สยี 

- 0.0% 0.7 0.0% (0.3) (0.0%) 

ภำษเีงนิไดข้องรำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทนุ
ในภำยหลงั 

- 0.0% (0.2) 0.0% 0.8 0.0% 

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั - 0.0% 1.4 0.1% (3.6) (0.1%) 

รำยกำรทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (2.5) (0.1%)  - 0.0% (3.7) (0.1%) 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - 0.0% - 0.0% (0.4) (0.0%) 

รวมรำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั (2.5) (0.1%) - 0.0% (4.1) (0.2%) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี - สุทธจิำกภำษี (2.5) (0.1%) 1.4 0.1% (7.7) (0.3%) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 127.1 5.5% 151.1 5.5% 156.8 5.8% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) สุทธิ             

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 129.6 5.6% 149.7 5.4% 164.5 6.1% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 0.0% - 0.0% - 0.0% 
 129.6 5.6% 149.7 5.4% 164.5 6.1% 

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม             
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 127.1 5.5% 151.1 5.5% 156.8 5.8% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

  127.1 5.5% 151.1 5.5% 156.8 5.8% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส าหรบัก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่             

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) /1 0.263   0.248   0.271   
หมำยเหตุ : 1/ ก ำไรต่อหุน้ ค ำนวณจำกก ำไรสุทธติ่อจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้สำมญัระหว่ำงงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

133 
 

 
งบกระแสเงินสดรวม 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 155.9 168.1 178.2 

รายการปรบัปรงุ       

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 41.4 48.1 48.8 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (16.7) (32.1) (96.2) 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรเลกิบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม 1.0 - - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (0.2) (4.0) 0.1 

ขำดทุนจำกกำรเลกิใชท้รพัยส์นิ 0.2 0.4 0.0 

ภำระผกูผนัพนัผลประโยชน์พนักงำน 3.5 9.8 (5.9) 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู(กลบัรำยกำร) 0.5 (0.2) 0.2 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ - (3.3) (7.8) 

รำยไดด้อกเบีย้ (2.6) (6.2) (2.0) 

รำยไดเ้งนิปันผล - - - 

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.4 1.3 1.3 

ดอกเบีย้สญัญำเช่ำกำรเงนิตดัจ ำหน่ำย 1.9 1.3 1.2 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 3.7 0.5 13.8 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 188.9 183.9 131.6 

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน       

สนิทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง(เพิม่ขึน้)       

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่-สุทธ ิ 129.8 (10.9) (49.5) 

สนิคำ้คงเหลอื (0.2) - 0.3 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (4.4) 1.2 1.9 

เงนิประกนัสญัญำ - (2.1) 8.3 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (6.1) (42.6) (11.7) 

หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)       

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (283.3) 114.1 (23.1) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 8.4 0.3 8.0 

จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน - (0.6) (0.7) 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (0.1) 2.9 1.4 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 33.1 246.1 66.6 

จ่ำยภำษเีงนิได ้ (30.2) (43.6) (37.3) 

เงินสดสุทธิได้รบัจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2.8 202.5 29.3 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

เงนิสดรบัจำกดอกเบีย้ 2.7 6.5 2.3 

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 2.0 6.7 2.0 

เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้ออำคำรอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (90.0) (35.0) (81.9) 

เงนิสดรบัจำกกำรเลกิกจิกำรในบรษิทัร่วม 1.6 - - 

เงนิสดจ่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 

เงนิสดจ่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (1.5) (126.1) (546.0) 

เงนิสดจ่ำยเงนิลงทุนทัว่ไป -  - (88.5) 

เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกบุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.9 - - 

เงนิสดจ่ำยส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (3.8) - (9.0) 

เงนิสดจ่ำยส ำหรบัใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิกำรอื่น - - - 

เงนิสดรบัส ำหรบัใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรอื่น 1.3 - - 

เงนิสดจ่ำยส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 

เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแกบุ่คคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8.8 - - 

เงนิสดจ่ำยเงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ำ้ประกนั - - - 

เงนิสดรบัจำกเงนิลงทุนระยะสัน้ - 4.1 - 

เงนิสดรบัเงนิปันผลจำกบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 16.1 16.8 29.7 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (59.8) (127.0) (691.5) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน        

เงนิสดจ่ำยดอกเบีย้ (6.3) (0.5) (9.7) 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิลดลงสุทธ ิ (40.8) (4.7) - 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิลดลง (9.3) (11.8) (12.9) 

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง (60.0) - - 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 60.0 - - 

เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (8.5)   - 300.0 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - (6.6) (1.9) 

เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนสุทธ ิ 775.2 - 23.1 

จ่ำยคนืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ลกิกจิกำรแก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - - - 

เงนิสดจ่ำยเงนิปันผล (129.1) (66.4) (103.1) 

กระแสเงินสดสุทธิได้รบัจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 581.4 (90.0) 195.5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 524.5 (14.5) (466.6) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 226.2 746.5 731.8 

ผลต่ำงอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (4.2) (0.1) (2.7) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 746.5 731.8 262.5 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ) 3.1 2.1 1.2 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ (เท่ำ) 3.0 2.0 1.2 

สภำพคล่องกระแสเงนิสด (เท่ำ) 0.1 0.5 0.1 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ (เท่ำ) 6.3 8.6 7.8 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 56.9 42.1 45.9 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื 1/ (เท่ำ) 5.2 1.9 2.3 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ 1/ (วนั) 69.4 192.2 160.0 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี้ (เท่ำ) 3.8 5.9 5.3 

ระยะเวลำช ำระหนี้ (วนั) 93.7 61.1 67.8 

Cash Cycle 2/ (วนั) (36.8) (19.0) (21.9) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ % 23.2% 17.5% 16.1% 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 5.6% 4.3% 3.1% 

อตัรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้ภำษคี่ำเสื่อมและค่ำตดัจ ำหน่ำย  % 8.8% 7.8% 8.9% 

อตัรำก ำไรอื่น % 0.7% 0.7% 0.4% 

อตัรำสว่นเงนิสดตอ่กำรท ำก ำไร % 25.6% 206.0% 78.2% 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ % 5.6% 5.4% 6.1% 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 3/ % 17.8% 12.9% 13.3% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ % 9.9% 8.7% 8.0% 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร % 75.6% 79.0% 81.4% 

อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์  (เท่ำ)  1.8 1.6 1.3 

 อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้   (เท่ำ)  0.4 0.6 0.7 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้   (เท่ำ)  11.7 142.9 6.4 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis)   (เท่ำ)  0.1 1.0 0.1 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล 4/ % 51.3% 68.9% 55.6% 
หมายเหตุ  :  1/  รำยกำรสนิคำ้คงเหลอืเป็นรำยกำรทีไ่ม่มนีัยส ำคญัของธุรกจิของกลุ่มบรษิทั เนื่องจำกบรษิทัเน้นกำรใหบ้รกิำรเป็นหลกั 
  2/ ไม่รวมระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ ซึง่เป็นรำยกำรทีไ่ม่มีนัยส ำคญัของธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 
  3/ ก ำไรต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉลี่ย ซึ่งในปี 2560 ค ำนวณจำกส่วนของผูถ้อืหุ้นก่อนเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
  4/ ค ำนวณจำกเงนิปันผลจ่ำยจำกก ำไรสุทธใินรอบบญัชเีดยีวกนั  
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 14.การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรวมของบริษทั 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 
%  

เปล่ียนแปลง 
+ / (-) 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,770.6 2,712.5 (2.1%) 

ตน้ทุนกำรขำยและใหบ้รกิำร 2,286.0 2,274.5 (0.5%) 
ก าไรขัน้ต้น 484.6 438.1 (9.6%) 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 17.5% 16.1% (1.3%) 
รำยไดอ้ื่น 18.4 11.8 (35.9%) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 77.2 80.9 4.8% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 295.0 280.0 (5.1%) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - สุทธ ิ 7.0 8.0 13.8% 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 1.9 14.9 701.2% 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 32.11 96.1 199.6% 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่า
ตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

218.1 241.9 10.9% 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 149.7 164.5 9.9% 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) 5.4% 6.1% 0.7% 

 
ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562 บรษิัทมรีำยได้อยู่ที ่2,712.5 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยจำกปีก่อนที่ร้อยละ 2.1 ซึ่ง

สอดคล้องกบัภำวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ตำมภำพรวมกำรส่งออกและน ำเขำ้ของประเทศ ปี 2562 ซึ่งตดิลบที่
รอ้ยละ 4.7 และรอ้ยละ 8.3 ตำมล ำดบั2 

ในขณะทีก่ ำไรขัน้ต้นในปี 2562 อยู่ที ่438.1 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 16.1 ซึ่งลดลงเมื่อ
เทยีบกบัปี 2561 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรปรบัเพิม่ขึ้นของต้นทุนในกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ
โดยเฉพำะกำรปรบัเพิม่ขึน้ของต้นทุนค่ำระวำงสนิคำ้ตำมสญัญำของสำยกำรบนิทีบ่รษิทัเป็นตวัแทน  ในขณะทีร่ำยได้
ค่ำระวำงทีบ่รษิทัไดร้บัเตบิโตไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนค่ำระวำงสนิคำ้ดงักล่ำว 

ส ำหรบัค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2562 ปรบัเพิม่ขึน้ทีร่้อยละ 4.8 จำกปีก่อน ในขณะที่ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
ปรบัลดลงทีร่อ้ยละ 5.1 

 

 
1 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ในปี 2561 มกีำรปรบัปรุงจำกกำรประเมนิมลูค่ำสนิทรพัย ์(PPA) ของ บรษิทั DG Packaging 
Pte., Ltd. (“DGPS”) ซึง่ส่งผลใหก้ ำไรสุทธปิรบัตวัลดลงเช่นเดยีวกนั 

2
 ทีม่ำ: รำยงำนเศรษฐกจิและกำรเงนิ เดอืนธนัวำคม 2562 ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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ในส่วนของส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ มกีำรปรบัเพิม่ขึน้จำกปี 2561 อย่ำงมี
นัยส ำคญัจำกกำรทีบ่รษิทัไดร้บัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกำรทีเ่ขำ้ร่วมลงทุน โดยเฉพำะบรษิทั DG Packaging Pte., 
Ltd. ประเทศสงิคโปร ์ซึง่เขำ้ซื้อกจิกำรไปเมื่อ 2 กรกฎำคม 2561 และบรษิทั Around Logistics Management ประเทศ 
ฮ่องกง เมื่อวนัที ่11 มนีำคม 2562 ทีผ่่ำนมำ ท ำใหบ้รษิทัมกี ำไรสุทธใินปี 2562 อยู่ที ่164.5 ลำ้นบำท ปรบัเพิม่ขึน้จำก
ปีก่อนหน้ำ รอ้ยละ 9.9    

ผลการด าเนินงานรายกลุ่มธรุกิจ 

กลุ่มธรุกิจ 
รายได้ (ล้านบาท) % เปล่ียนแปลง % สดัส่วน

รายได้ 
ก าไรขัน้ต้น % เปล่ียนแปลง 

2561 2562 + / (-) 2561 2562 + / (-) 

1. ขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ 2,279.6 2,215.6 (2.8%) 73.3% 249.9 205.7 (17.7%) 
2. ขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล
และทำงบก 

116.6 84.9 (27.2%) 2.8% 71.7 60.1 (16.2%) 

3. บรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ 135.0 181.8 34.7% 6.0% 36.1 51.6 43.2% 
4. โลจสิตกิสส์ ำหรบั
เคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้
อนัตรำย 

561.9 526.9 (6.2%) 17.4% 132.9 126.8 (4.5%) 

5. ธุรกจิอื่นๆ 15.1 15.2 0.3% 0.5% 4.8 4.7 (1.9%) 
รวม 3,108.2 3,024.3 (2.7%) 100.0% 495.3 448.9 (9.4%) 

รำยกำรระหว่ำงกนั 337.6 311.8    10.7 10.8  

สุทธิรายการระหว่างกนั 2,770.6 2,712.5 (2.1%)   484.6 438.1 (9.6%) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจปี 2562 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนรำยได้ของธุรกิจทัง้ 4 กลุ่มหลักของบริษัท 
เปรยีบเทยีบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมของบรษิทั (ก่อนหกัรำยกำรระหว่ำงกนั) จะเหน็ว่ำธุรกจิกำร
ให้บรกิำรจดัส่งสนิค้ำทำงอำกำศมสีดัส่วนของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำรรวมที่มำกที่สุด (ก่อนหักรำยกำร
ระหว่ำงกนั) คอืรอ้ยละ 73.3 ในขณะทีธุ่รกจิกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑม์สีดัส่วนทีม่ำก
เป็นอนัดบัสอง คดิเป็นรอ้ยละ 17.4 และธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิสม์สีดัส่วนมำกเป็นอนัดบัสำม คดิเป็นรอ้ยละ 
6.0 นอกจำกนี้ ยงัมรีำยไดจ้ำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 

ในส่วนของก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทั ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ทำงอำกำศมสีดัส่วนของก ำไรขัน้ตน้มำกทีสุ่ด
สอดคลอ้งกบัสดัส่วนรำยได ้รองลงมำไดแ้ก่ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑ ์ในขณะที่
ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจดักำรโลจสิตกิสเ์ป็นธุรกจิทีม่กีำรเตบิโตดำ้นก ำไรขัน้ตน้สงูทีสุ่ด โดยคดิเป็นกำรเตบิโตจำกปีก่อนถงึ
รอ้ยละ 43.2 และมสีดัส่วนก ำไรขัน้ตน้เป็นอนัดบัสี ่
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ผลการด าเนินงานของแต่ละสายธรุกิจ 

ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ แยกตำมประเภทธุรกจิตำมงบกำรเงนิรวม 

  
2560 2561 2562 

ล้านบาท 
อตัราก าไร
ขัน้ต้น 

ล้านบาท 
อตัราก าไร
ขัน้ต้น 

ล้านบาท 
อตัราก าไร
ขัน้ต้น 

1) กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำง
อำกำศ 

320.7 17.2% 249.9 11.0% 205.7 9.3% 

2) กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำง
ทะเลและทำงบก 

38.5 44.3% 71.7 61.5% 60.1 70.8% 

3) กลุ่มธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโล      
จสิตกิส์ 

37.1 35.2% 36.1 26.7% 51.6 28.4% 

4) กลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบั
เคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย 

142.1 26.3% 132.9 23.6% 126.8 24.1% 

5) รำยไดจ้ำกกำรบรหิำรจดักำรอื่นๆ 4.9 33.1% 4.8 31.5% 4.7 30.9% 
หกั รำยกำรระหว่ำงกนั (11.9)   (10.7)   (10.8)   

รวม 531.4 23.0% 484.6 17.5% 438.1 16.1% 

1)  กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

สรุปปรมิาณการขายระวางและพื้นทีใ่หบ้รกิารคลงัสนิคา้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2560 2561 2562 
1. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศแบบขำยส่ง           ตนั 26,884  18,106 18,574 
2. ธุรกจิตวัแทนสำยกำรบนิ ตนั 57,774  70,215 73,790 
3. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำน     
    ดอนเมอืง 

ตนั - 88,548 85,753 

 

ธุรกจิผูใ้หบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศแบบขำยส่งทีม่กีำรคดิรำคำค่ำขนส่งต่อกโิลกรมัตำมรำคำตลำด
ไดม้ปีรบัเพิม่ขึน้เป็น 18,574 ตนั ในปี 2562 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ที ่18,106 ตนั หรอืคดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 2.6 โดย
ธุรกจิตวัแทนสำยกำรบนิยงัคงเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั โดยปรมิำณกำรขำยระวำงขยำยตวัจำก 70,215 ตนั ใน
ปี 2561 เป็น 73,790 ตัน ในปี 2562 หรือคิดเป็นกำรเติบโตที่อัตรำร้อยละ 5.1 ในส่วนของธุรกิจผู้ให้บริกำรด้ำน
คลงัสนิค้ำและบรกิำรที่เกี่ยวเนื่องของภำคพื้นในท่ำอำกำศยำน ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง มปีรมิำณกำรให้บรกิำร
ลดลงเลก็น้อย จำกปรมิำณกำรใหบ้รกิำรรวม 88,548 ตนั ในปี 2561 เป็น 85,753 ตนั ในปี 2562  
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สรปุรายได้จากธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรของธุรกจิกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ มำจำกกำรใหบ้รกิำรหลกั 3 ประเภท 
ไดแ้ก่  

          1) รำยไดจ้ำกธุรกจิผูใ้หบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศแบบขำยส่ง  

          2) รำยไดจ้ำกธุรกจิตวัแทนสำยกำรบนิ 

          3) รำยไดจ้ำกธุรกจิผูใ้หบ้รกิำรดำ้นคลงัสนิคำ้และบรกิำรทีเ่กีย่วเน่ืองในส่วนของภำคพืน้ในท่ำอำกำศยำน  

กลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศเป็นกลุ่มธุรกจิทีส่รำ้งรำยไดห้ลกัของบรษิทั โดยมสีดัส่วนรำยไดร้อ้ยละ 73.3 
ของรำยไดร้วมทัง้หมดของบรษิทั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมปีรมิำณกำรขนส่งปรบัเพิม่สูงขึน้จำก 70,215 ตนั ในปี 
2561 เป็น 73,790 ตนั ซึ่งดกีว่ำภำพรวมกำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศของประเทศไทยในช่วง ปี 2562 ทีผ่่ำนมำ มอีตัรำ
เตบิโตตดิลบรอ้ยละ 11.43 แต่อย่ำงไรกต็ำมรำยไดจ้ำกธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ เท่ำกบั 2,215.6 ล้ำนบำท ปรบัตวั
ลดลงเลก็น้อยจำกปีก่อนที ่2,279.6 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกทัง้อตัรำค่ำระวำงทีล่ดลงและจำกรำยไดส่้วนทีเ่ป็นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศซึง่อตัรำแลกเปลี่ยนเงนิบำทแขง็ค่ำขึน้ท ำใหก้ำรเตบิโตของรำยไดไ้ม่สอดคล้องกบัปรมิำณกำรขนส่งทีป่รบั
เพิม่สงูขึน้  

ก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

ในส่วนของก ำไรขัน้ต้นปี 2562 จ ำนวน 205.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน 44.2 ล้ำนบำท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 17.7 จำกต้นทุนในกำรใหบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งเป็นผลจำกต้นทุนค่ำระวำงสนิคำ้ตำมสญัญำทีป่รบัเพิม่ขึ้น 
ในขณะทีม่รีำยไดเ้ตบิโตไม่สอดคลอ้งต่อตน้ทุนค่ำระวำงสนิคำ้ดงักล่ำว 

2)  กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

สรุปปรมิาณการขายระวางและบรกิารกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก 

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2560 2561 2562 
1. บรกิำรเป็นตวัแทนสำยเรอื และบรกิำร
จดักำรใหส้ำยเรอื 

TEU1 59,951 104,190 106,122 

2. บรกิำรหวัลำกขนส่งทำงบก เทีย่ว 1,375 1,801 2,158 
3. บรกิำรขนส่งสนิคำ้แบบ ISO Tank TEU 1,979 1,383 1,001 

หมำยเหตุ 1 TEU คอื Twenty-foot equivalent unit เป็นหน่วยกำรขนส่งมำตรฐำนของกำรขนส่งตูค้อนเทนเนอรท์ำงทะเล 
 

ธุรกจิใหบ้รกิำรเป็นตวัแทนสำยเดนิเรอื และบรกิำรจดักำรใหส้ำยเรอืของกลุ่มธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำง
ทะเลและทำงบกมจี ำนวนกำรใหบ้รกิำรทัง้สิน้ 104,190 TEU ในปี 2561 ขยำยตวัเพิม่ขึน้เป็น 106,122 TEU ในปี 2562 
หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรไดเ้ป็นตวัแทนของสำยเรอืรเิชำ จำกประเทศจนี  

 

3 ทีม่ำ: สถติขินส่งทำงอำกำศ (ธนัวำคม) บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) (AOT) 
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ในส่วนกำรให้บรกิำรหวัลำกขนส่งทำงบก ในปี 2561 มปีรมิำณขนส่งผ่ำนกำรใหบ้รกิำรหวัลำกทำงบกจ ำนวน 
1,801 เที่ยว และได้ขยำยปรมิำณกำรขนส่งเพิม่ขึ้นเป็น 2,158 เที่ยว ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 
19.8 จำกกำรทีฝ่่ำยขำยของกลุ่มธุรกจิไดม้กีำรปรบักลยุทธก์ำรขำย ใหมุ้่งเน้นบรกิำรขนส่งในประเทศเพิม่ขึน้ จำกกำรที่
ปรมิำณงำนใหบ้รกิำรผ่ำนแดนเดมิมจี ำนวนลดลง 

กำรให้บรกิำรขนส่งสินค้ำแบบ ISO TANK มีกำรปรบัตัวลงร้อยละ 27.6 จำกที่มีกำรให้บริกำรจ ำนวน 1,383 
TEU ในปี 2561 และ 1,001 TEU ในปี 2562 สำเหตุจำกกำรทีลู่กค้ำหลกัรำยหนึ่งได้ถูกควบรวมกิจกำร และได้มกีำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบรหิำรกำรสัง่ซื้อวตัถุดบิ 

สรปุรายได้จากกลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

กลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบกมรีำยไดใ้น ปี 2562 เท่ำกบั 84.9 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 
27.2 สำเหตุหลกัจำกกำรใหบ้รกิำรทีล่ดลงกำรใหบ้รกิำรขนส่งขำ้มชำยแดนส ำหรบั ISO Tank  

 
ก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

 ในส่วนก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 60.1 ล้ำนบำท ลดลงเพียงร้อยละ 16.2 จำกงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจำกกำร
ใหบ้รกิำรทีล่ดลงในส่วนทีไ่ม่ใช่ธุรกจิหลกั ดงัทีไ่ดอ้ธบิำยขำ้งต้น ในขณะทีธุ่รกจิหลกัยงัคงสำมำรถท ำก ำไรขัน้ต้นไดต้ำมที่
คำดกำรณ์ 

3)  กลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

สรุปปรมิาณจากกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2560 2561 2562 
1. บรหิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล TEU 744 1,237 1,469 
2. บรหิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ ตนั 505 320 370 
3. บรหิำรจดักำรจดัส่งสนิคำ้ รำยกำร 97,683 144,909 403,858 
4. กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้และจดักำรสนิคำ้คงคลงั ตำรำงเมตร/เดอืน 4,347 3,496 3,000 

 

ปรมิำณกำรขำยงำนบรหิำรจดักำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเลปรบัตวัเพิม่ขึ้นมำที่ 1,469 TEU ในปี 2562 จำกเดมิ 
1,237 TEU ในปี 2561 หรอืคดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 18.8 ในขณะทีป่รมิำณกำรขำยงำนบรหิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำง
อำกำศปรบัตวัเพิม่สงูขึน้เช่นกนั จำก 320 ตนั ในปี 2561 เป็น 370 ตนั ในปี 2562 คดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 15.6 โดย
กำรปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ของทัง้สองบรกิำรนี้เกดิจำก กลยุทธ์ฝ่ำยขำยของกลุ่มบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ในกำรเพิม่ปรมิำณ
พนักงำนฝ่ำยขำยส่งผลใหป้รมิำณกำรใหบ้รกิำรเพิม่สูงขึน้ อกีทัง้ไดมุ้่งเน้นใหก้ลุ่มลูกคำ้เดมิมกีำรใชผ้ลิตภณัฑ์บรกิำร
เพิม่ขึน้ ส่งผลใหป้รมิำณลูกคำ้รำยใหญ่ (key account) เพิม่ขึน้  

บรหิำรจดักำรจดัส่งสนิคำ้ ในปี 2562 มปีรมิำณกำรใหบ้รกิำร 403,858 รำยกำร เพิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 178.7 จำก
ปี 2561 โดยมสีำเหตุจำกกำรเพิม่ขึ้นของลูกค้ำที่ประกอบธุรกิจ E-Commerce ซึ่งมอีตัรำกำรเติบโตสูงและเป็นกลุ่ม
ลูกคำ้ทีม่คีวำมตอ้งกำรในกำรใชบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงหลำกหลำยตัง้แต่ตน้น ้ำจนถงึปลำยน ้ำ  
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บรษิัทได้มกีำรปรบัลดปรมิำณพื้นที่กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิค้ำและจดักำรสนิค้ำคงคลงั จำกเดมิในปี 2561 ที่ 
3,496 ตำรำงเมตร/เดือน ลดลงเป็น 3,000 ตำรำงเมตร/เดือน ในปี 2562 จำกกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้มี
ประสทิธภิำพสงูขึน้ (Streamlined operation process) โดยกำรรวมศูนยค์ลงัสนิคำ้สองแห่งเหลอืเพยีงหนึ่งแห่ง เพื่อลด
พืน้ทีท่ีไ่ม่ไดใ้ชง้ำนอย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรลดตน้ทุนของบรษิทั 

สรปุรายได้จากกลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

กลุ่มธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิสม์กีำรเตบิโตอย่ำงโดดเด่นโดยมรีำยได ้ปี 2562 เท่ำกบั 181.8 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึน้ 46.8 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.7 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลจำกเป้ำหมำยกำร
เพิม่ลูกคำ้แบบ Key Account  ซึ่งท ำใหป้รมิำณกำรใชบ้รกิำรทัง้ในส่วนกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทัง้ทำงอำกำศ
และทำงทะเล และกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วเน่ือง รวมถงึกำรใหบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ใหก้บักลุ่ม E-Commerce มกีำร
ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั 

ก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

ส ำหรบัก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 51.6 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 15.5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 43.2 เมื่อเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่สอดคลอ้งกบัปรมิำณและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้ 

4)  กลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

สรุปปรมิาณงานบรหิารจดัการและบรกิารโลจสิตกิสส์ าหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2560 2561 2562 
1. บรหิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล TEU 6,577  7,823 6,906 
2. บรหิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ กโิลกรมั 167,307  214,600 124,739 
3. ตวัแทนจดัส่งสนิคำ้แบบแทงก์ TEU 4,491  5,213 5,019 
4. บรกิำรรบัฝำกเกบ็สนิคำ้และจดักำรสนิคำ้คงคลงั Pallet1 21,454  21,454 21,454 
5. บรกิำรบรรจุหบีห่อ รำยกำร 4,184  2,867 3,023 
6. ขำยบรรจุภณัฑ์ กล่อง 19,057  12,083 24,918 

หมำยเหตุ 1Pallet คอื แท่นรองรบับรรจุภณัฑเ์ป็นหน่วยมำตรฐำนของกำรนับสนิของคลงัสนิคำ้ 
 

กลุ่มธุรกิจจะใหบ้รกิำรโลจสิติกส์แบบครบวงจรส ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิค้ำอนัตรำย ให้บรกิำร กำรขนส่งทำง
ทะเล ทำงอำกำศ ทัง้แบบตู้คอนเทนเนอร์แบบปกติ และแบบแทงก์คอนเทนเนอร์ (ของเหลว) กำรให้บรกิำรจดักำร
สินค้ำคงคลงัแบบครบวงจรส ำหรบัสินค้ำเคมภีณัฑ์และสินค้ำอนัตรำย รวมถึงให้บริกำรบรรจุหบีห่อสินค้ำอนัตรำย
เพื่อใหเ้หมำะสมและไดม้ำตรฐำนในกำรขนส่งทัง้ทำงทะเลและทำงอำกำศ และมกีำรขำยบรรจุภณัฑใ์หลู้กคำ้ทีต่้องกำร
น ำไปบรรจุสนิคำ้เคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำยอกีดว้ย 

ปรมิำณงำนบรหิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลส ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคำ้อนัตรำย ปรบัตวัลดลง จำก 7,823 
TEU ในปี 2561 เป็น 6,906 TEU ในปี 2562  กำรบรหิำรจดักำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศส ำหรบัเคมภีัณฑ์และสินค้ำ
อนัตรำย มีกำรขยำยลดลงเช่นกัน จำก 214,600 กิโลกรมั ในปี 2561 เป็น 124,739 กิโลกรมั ในปี 2562 โดยกำร
ปรบัตวัปรมิำณกำรใหบ้รกิำรของธุรกิจทัง้สองขำ้งต้นนี้ มสีำเหตุจำกภำวะเศรษฐกิจมหภำค ทัง้ในด้ำนกำรลดลงของ
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ปรมิำณกำรส่งออกและน ำเขำ้ของประเทศ รวมถึงสภำวะกำรแข่งขนัที่สูง และกำรปรบัลดลงของจ ำนวนลูกค้ำ (key 
account) 

กำรเป็นตวัแทนจดัส่งสนิคำ้แบบแทงกส์ ำหรบัสำรเคมเีหลวในปรมิำณมำก มกีำรปรบัตวัลงเลก็น้อย โดยปรมิำณ
กำรจดัส่งสนิคำ้แบบแทงกล์ดจำก 5,213 TEU ในปี 2561 เป็น 5,019 TEU ในปี 2562 หรอืคดิเป็นกำรลดลงทีอ่ตัรำรอ้ย
ละ 3.7 

กำรบริกำรรบัฝำกเก็บสินค้ำและจดักำรสินค้ำคงคลงันัน้มปีรมิำณกำรให้บรกิำรที่คงที่ โดยมีจ ำนวน 21,454 
Pallet ในปี 2561 และ 2562 จำกกำรที่บรษิัทคงปรมิำณพื้นทีค่ลงัสนิค้ำ และรกัษำระดบัพื้นที่กำรใชง้ำน (Utilization 
rate) ไวใ้นระดบัสงู 

บรษิทัมปีรมิำณขำยบรรจุภณัฑส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑ ์ในปี 2562 เพิม่สงูขึน้จำกปี 2561 ถงึรอ้ยละ 
106.2 โดยมีสำเหตุจำกควำมต้องกำรสินค้ำบรรจุภัณฑ์จำกลูกค้ำรำยใหญ่  ในขณะที่บริกำรบรรจุหีบห่อส ำหรับ
เคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.4 จำกกำรใหบ้รกิำรงำนทีเ่กีย่วเน่ืองจำกกำรขำยบรรจุภณัฑ ์

สรปุรายได้จากกลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

กลุ่มธุรกิจโลจสิติกส์ส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยและเคมภีัณฑ์ มรีำยได้ใน ปี 2562 เท่ำกบั 526.9 ล้ำนบำท ลดลง 
35.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.2 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน สำเหตุจำกกำรลดลงของรำยไดใ้นส่วนของ
กำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑร์ะหว่ำงประเทศทำงอำกำศและทำงทะเล และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ISO Tank 
ทีล่ดลง 

ก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

ในส่วนของก ำไรขัน้ต้นของปี 2562 เท่ำกับ 126.8 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.5 จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
สอดคลอ้งกบัรำยไดท้ีป่รบัตวัลดลง 

5)   รายได้จากการบริหารจดัการอืน่ๆ 

สรุปรายไดจ้ากการบรหิารจดัการอืน่ๆ 

  
มูลค่า (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 
1. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ และบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 14.8 15.1 15.2 

รวม 14.8 15.1 15.2 
 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบรกิำรคอื รำยได้จำกกำรให้เช่ำอำคำรของ TLG ที่อำคำรทรพิเพลิไอ เลขที่ 628 
ซอยกลบัชม ถนนนนทร ีกบั บริษัทร่วม บรษิัทร่วมค้ำของบรษิัท รวมถึงบุคคลภำยนอกบำงส่วนซึ่งปัจจุบนัใช้เป็น
ส ำนักงำน  
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ก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการอืน่ๆ 

ก ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรอื่นๆ ตำมขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำนของงบกำรเงนิรวมตรวจสอบใน    
ปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบั 4.8 ล้ำนบำท และ 4.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่รอ้ยละ 31.5 
และรอ้ยละ 30.9 ตำมล ำดบั 

6)  รายได้อืน่ 

บรษิทั มรีำยไดอ้ื่นในปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบั 18.4 ลำ้นบำท และ 11.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เช่น รำยไดค้่ำ
เช่ำ รำยไดด้อกเบี้ย รำยไดอ้ื่นๆ เป็นต้น โดยในปี 2562 มรีำยกำรหลกัคอื รำยไดอ้ื่นจ ำนวน 9.5 ล้ำนบำท และรำยได้
ดอกเบีย้จ ำนวน 2.0 ลำ้นบำท  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร ของกลุ่มบรษิทั ปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบั 372.2 ล้ำนบำท และ 360.9 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 3.0 หรอืคดิเป็นสดัส่วนเทยีบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม
เท่ำกบัร้อยละ 13.4 และร้อยละ 13.3 ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนที่ลดลงเล็กน้อย สำเหตุหลกัมำจำก กำรที่บรษิัท
สำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยใหเ้พิม่ขึน้ในอตัรำทีน้่อยกว่ำอตัรำกำรเตบิโตของยอดขำยได้ 

ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของบรษิทั ส ำหรบั ปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบัก ำไร 7.0 ล้ำนบำท และ 8.0 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยทำงบรษิทั มกีำรรบัเงนิจำกค่ำบรกิำรบำงส่วนเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะเงนิดอลล่ำร์
สหรฐั ซึ่งทีผ่่ำนมำค่ำเงนิบำทมกีำรแขง็ค่ำขึน้ท ำใหม้ส่ีวนขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน แต่อย่ำงไรกต็ำมตัง้แต่ปี 2561 
บรษิัทได้มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน โดยกำรท ำประกนัควำมเสี่ยง ท ำให้บรษิัทมกี ำไรจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นรวมทัง้ปี 2562 จ ำนวน 8.0 ลำ้นบำท 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

บรษิทัมกี ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ส ำหรบัปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบัก ำไร 32.1 ลำ้นบำท 
และก ำไร 96.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นกำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 200.0 โดยในปี 2562 บริษัทได้เข้ำซื้อหุ้น   
รอ้ยละ 50 ของบรษิทั Around Logistics Management Co., Ltd. (“AROUND”) ประเทศฮ่องกง ตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม 
2562 ทีผ่่ำนมำ โดยบรษิทัดงักล่ำวด ำเนินธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้ใหก้บัสำยกำรบนิทีม่คีวำมเชีย่วชำญ
ในภูมภิำคเอเชยี โดยมบีรษิทัย่อยอยู่ในประเทศไทย สงิคโปร ์ฮ่องกง และเวยีดนำม ปัจจุบนัเป็นตวัแทนใหก้บัสำยกำร
บนิต่ำงๆ มำกกว่ำ 22 สำยกำรบนิ ซึง่มเีสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรครอบคลุม 24 ประเทศ ทัว่ทวปีเอเชยี อเมรกิำเหนือ และ
ยุโรป เพื่อเป็นกำรยกระดบักำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิในระดบัภูมภิำคด้วยกำรขยำยเครอืข่ำยเพื่อต่อยอดธุรกจิกำร
ขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศของบรษิทั 

โดยผลตอบแทนได้รบัจำกกำรเขำ้ซื้อกิจกำรในบรษิัท DG Packaging Pte., Ltd. (“DGPS”) ในสดัส่วนร้อยละ 
50 เมื่อวนัที ่2 กรกฎำคม 2561 และเขำ้ลงทุนในกลุ่มบรษิทั Around Logistics Management Co., Ltd. (“AROUND”) 
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ขำ้งต้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้โดยไดร้บัส่วนแบ่งก ำไรและเงนิปันผลจำก DGPS และ AROUND ในปี 2562 รวม
ทัง้สิน้ประมำณ 64 ลำ้นบำท 

นอกจำกนี้ ผลประกอบกำรของบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ของบรษิทัอื่นๆ ยงัคงเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ในบรษิทั ECA-BKK และ FW-HK  

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบั 1.9 ลำ้นบำท และ 14.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
โดยสำเหตุที่ต้นทุนทำงกำรเงินปรบัตวัสูงขึ้น เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรบักำรเขำ้ลงทุนใน Around Logistics 
Management Co., Ltd.   

ก าไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธขิองบรษิทั ส ำหรบั ปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบั 149.7 ลำ้นบำท และ 164.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอื
คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบัรอ้ยละ 5.4 และรอ้ยละ 6.1 ตำมล ำดบั โดยมกีำรเตบิโตต่อเนื่องจำกกลยุทธใ์นกำรขยำย
ธุรกจิใหม่ และธุรกจิทีร่่วมลงทุนของกลุ่มบรษิทั 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

  31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย์หมุนเวยีน 1,182.2 76.0 1,180.0 62.2 776.4 34.9 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 373.4 24.0 718.5 37.8 1,449.3 65.1 
สินทรพัยร์วม 1,555.6 100.0 1,898.5 100.0 2,225.7 100.0 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ำกบั  ล้ำนบำท 1,898.5 

ลำ้นบำท และ 2,225.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 เพิม่ขึน้ 327.2 ลำ้นบำท จำก
สิน้ปีก่อนหน้ำ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.2   

ระหว่ำงปี 2562  สนิทรพัยร์วมของบรษิทั มกีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในกำรรว่ม
ค้ำจ ำนวน 586.9 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรที่บริษัทได้เขำ้ซื้อกิจกำรบริษัท Around Logistics Management 
Co., Ltd. ในประเทศฮ่องกง ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 คดิเป็นเงนิลงทุนจ ำนวน 536.8 ลำ้นบำท  

นอกจำกนี้ เงนิลงทุนระยะยำวอืน่ไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้จ ำนวน 88.5 ลำ้นบำท จำกกำรทีบ่รษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนในบรษิทั 
เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“SAL”) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรภำคพืน้
ส ำหรบัอำกำศยำนและผูโ้ดยสำร กำรเขำ้ลงทุนดงักลำ่วสง่ผลใหก้จิกำรมสีดัส่วนกำรถอืครองรอ้ยละ 15.86 ของทุนจด
ทะเบยีนทัง้หมดของ SAL 
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ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นประกอบดว้ย ลูกหนี้กำรคำ้จำกกำรประกอบกจิกรรมโลจสิตกิส ์ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 
รำยไดค้ำ้งรบั ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั และเงนิปันผลคำ้งรบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดย ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2561 และ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธิเท่ำกับ 419.8 ล้ำนบำท และ 
495.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 75.5 ลำ้นบำท จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.0 จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ 

ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรอื่น ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กำรคำ้คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน สอดคล้องกบัระยะเวลำเกบ็หนี้
เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 เท่ำกบั 42.1 วนั และ 45.9 วนั ซึ่ง
ถอืเป็นระยะเวลำในระดบัปกต ิ 

นอกจำกนี้ บรษิทัมนีโยบำยกำรตัง้คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยพจิำรณำจำกระยะเวลำคำ้งช ำระ และฐำนะทำงกำร
เงนิของลูกค้ำ ซึ่งมกีำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ณ สิ้นปี 2561 และ ปี 2562 ในระดบัที่ค่อนขำ้งต ่ำคอืทีอ่ตัรำ 
รอ้ยละ 2.5 และรอ้ยละ 2.4 ของยอดลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น ตำมล ำดบั 

ระหว่ำงปี 2562 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นของบรษิทั มกีำรปรบัตวัเพิม่ โดยเกดิจำกกำรเพิม่สงูขึน้จำกรำยกำร 
เงนิปันผลคำ้งรบั – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั และลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ ำนวน 33.2 ลำ้นบำท และ 21.4 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมทีีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิเท่ำกบั 239.2 
ลำ้นบำท และ 276.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 เพิม่ขึน้ 37.6 
ลำ้นบำท จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.7 จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ   

ระหว่ำงปี 2562 บรษิทั มงีำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 68.2 ลำ้นบำท และเครื่องใชส้ ำนักงำน 6.5 ลำ้นบำท 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้เท่ำกบั 
323.6 ลำ้นบำท และ 892.5 ลำ้นบำท โดยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ระหว่ำงปี 2562 มกีำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงมนีัยส ำคญั จำกกำรทีบ่รษิทัไดเ้ขำ้ซื้อกจิกำร Around Logistics Management Co., Ltd. ในประเทศฮ่องกง ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 50 คดิเป็นเงนิลงทุนจ ำนวน 536.8 ลำ้นบำท 

หน้ีสิน  

  31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมุนเวยีน 388.2 88.1 565.3 81.0 653.9 69.1 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 52.4 11.9 132.3 19.0 292.8 30.9 
หน้ีสินรวม 440.6 100.0 697.6 100.0 946.7 100.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมหีนี้สนิรวมจ ำนวน 697.6 ลำ้นบำท และ 946.7 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยหนี้สินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 เพิ่มขึ้น 249.1 ล้ำนบำท จำกสิ้นปีก่อนหน้ำ หรือ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.7 จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ 
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ระหว่ำงปี 2562 หนี้สนิรวมของบรษิัทมกีำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ บรษิทัมมีลูค่ำสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำตอ้ง
จ่ำยส ำหรบักำรลงทุนจ ำนวน 64.5 ลำ้นบำท จำกกำรเขำ้ลงทุนในบรษิทั Around Logistics Management Co., Ltd 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

  
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจำ้หนี้กจิกำรอื่น 223.3 67.2 254.2 57.4 195.0 47.1 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4.4 1.3 6.2 1.4 7.9 1.9 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 104.8 31.5 182.6 41.2 211.3 51.0 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน – สุทธิ 332.5 100.0 443.0 100.0 414.2 100.0 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมเีจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เทำ่กบั 443.0 ลำ้น
บำท และ 414.2 ลำ้นบำท โดยเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ลดลง 28.8 ลำ้นบำท จำกสิน้ปี
ก่อนหน้ำ หรอืลดลงรอ้ยละ 6.5 จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ 

ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 เทำ่กบั 61.1 วนั 
และ 67.8 วนั ตำมล ำดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 1,200.9 ลำ้นบำท และ 
1,279.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 เพิม่ขึน้ 78.1 ลำ้นบำท จำกสิน้ปีก่อน
หน้ำ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.5 จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ ตำมผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ของบรษิทัและกำรจ่ำยเงนิปันผล
ในช่วงเดอืนพฤษภำคม 2562 ทีผ่่ำนมำ จ ำนวน 103.2 ลำ้นบำท

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดของบรษิทั เป็นดงัตำรำงต่อไปนี้ 

  
งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 2.8 202.5 29.3 

เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (59.8) (127.0) (691.5) 

เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 581.4 (90.0) 195.5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 524.5 (14.5) (466.6) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 226.2 746.5 731.8 

ผลต่ำงอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (4.2) (0.1) (2.7) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 746.5 731.8 262.5 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินการ 
ในปี 2561 และปี 2562 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธจิำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 202.5 ล้ำนบำท 

และ 29.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ระหว่ำงปี 2562 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนมกีำรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยมปัีจจยัหลกัมำจำกกำร

ทีบ่รษิทั มลูีกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น – สุทธ ิเพิม่ขึน้ 49.5 ล้ำนบำท และเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นลดลง 23.1 ล้ำน
บำท โดยมกี ำไรก่อนภำษเีงนิไดข้องบรษิทั ในปี 2562 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำก 168.1 ล้ำนบำทในปี 2561 เป็น 178.2 ล้ำน
บำทในปี 2562 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2561 และปี 2562 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดร้บัจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุนจ ำนวน (127.0) ลำ้น
และ (691.5) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ระหว่ำงปี 2562 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุนหลกัของบรษิทั ไดถู้กใชไ้ปในกำรจ่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และกำรร่วมค้ำ จ ำนวน 546.0 ล้ำนบำท จ่ำยเงนิลงทุนทัว่ไป 88.5 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงนิเพื่อซื้ออำคำรอุปกรณ์และ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน จ ำนวน 81.9 ล้ำนบำท และไดร้บัเงนิปันผลจำกบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จ ำนวน 29.7 
ลำ้นบำท 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2561 และปี 2562 บรษิัทมกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ได้รบัจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน (90.0) 
ลำ้นบำท และ 195.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2562 บรษิทั มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกจิกรรมจดัหำเงนิเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั มสีำเหตุหลกัมำ
จำกกำรทีบ่รษิทั กูย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 300.0 ลำ้น โดยในปี 2562 บรษิทัไดม้กีำรจ่ำยเงนิปันผล
จ ำนวน 103.1 ลำ้นบำท 
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 หน้ำที ่1 

 

  

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

บรษิทัไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษัทขอรบัรองว่ำ 
ข้อมูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูล   ทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั   
นอกจำกนี้ บรษิทัขอรบัรองวำ่ 

 
(1)  งบกำรเงนิและขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี  ไดแ้สดงขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง

ครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสด  ของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  
 
(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล  ในส่วนที่เป็น

สำระส ำคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแล ใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบ
ดงักล่ำว 

 
(3)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรควบคมุภำยในทีด่ ี และควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว และบรษิทัได้

แจง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที ่24 กุมภำพนัธ์ 2563  ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมกำรตรวจสอบของ
บรษิทัแล้ว ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิ
ชอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่บรษิัทไดร้บัรองควำมถูกต้องแล้ว 
บรษิทัไดม้อบหมำยให ้นำยทพิย ์ดำลำล  เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรนี้ไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มลีำยมอื
ชื่อของ นำยทพิย ์ดำลำล  ก ำกบัไว ้บรษิทัจะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มูลทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถูกต้องของขอ้มูลแล้วดงักล่ำว
ขำ้งตน้  
 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยวริชั นอบน้อมธรรม กรรมกำร 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ  

 

 

2. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ กรรมกำร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ประทบัตราบรษิทั) 
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หน้ำที ่2 

  

ผู้รบัมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยทพิย ์ดำลำล  กรรมกำร/ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทัฯ 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผูม้อี านาจควบคมุของบริษทัฯ 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

1.  นายเกริกไกร จีระแพทย ์
ประธานกรรมการบรษิทั 

    กรรมการอสิระ 
 
 

76 - รฐัศำสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิม) วชิำเอก
บรหิำรจดักำรองคก์ร จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
- เศรษฐศำสตรม์หำบณัฑติ วชิำเอก
เศรษฐศำสตร ์มหำวทิยำลยัซดินยี ์
ประเทศออสเตรเลยี 

-Director Certification Program Class 
(DCP) รุ่น 61/2548 สมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
-The role of Chairman Program (RCP) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย   
-Audit Committee   Program (ACP) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 
                      
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
            
2513 – ปัจจุบนั 
 2551 – 2559         
   
 
 
 2557- 2561 
 
 
2557 - 2558 

ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรอสิระ 
ประธำนกรรมกำรกติตมิศกัดิ ์  
                            
ประธำนทีป่รกึษำ       
 
 
 
กรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำรบรษิทั /
กรรมกำรอสิระ 
อุปนำยกสภำมหำวทิยำลยั  
ประธำนกรรมกำรบรษิทั /  
กรรมกำรอสิระ 
 
 
กรรมกำร   
 
 
สมำชกิสภำปฏริูปแห่งชำต ิ                         

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
บมจ. บำ้นปู  
 
 
 
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
 
บมจ. ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่ 
 
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
บมจ. บำ้นปู   
 
 
 
บจ. สำมมติร กรนีพำวเวอร ์ 
 
 
สภำปฏริูปแห่งชำต ิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
สมำคม 
 
ด ำเนินกจิกำรดำ้นเหมอืงแร่ 
โดยเฉพำะ ถ่ำนหนิ ซึง่น ำมำใช้
อุตสำหกรรมต่ำงๆ และ ธุรกจิ 
กำรผลติไฟฟ้ำ 
สถำบนัทปีรกึษำกฎหมำยของ
รฐั   
ผลติและจ ำหน่ำยหมอ้แปลง
ไฟฟ้ำ                                     
สถำบนักำรศกึษำ   
ด ำเนินกจิกำรดำ้นเหมอืงแร่ 
โดยเฉพำะ ถ่ำนหนิ ซึง่น ำมำใช้
อุตสำหกรรมต่ำงๆ และ ธุรกจิ 
กำรผลติไฟฟ้ำ 
ตดิตัง้วสัดุอปุกรณ์และชิน้สว่น
ระบบก๊ำซส ำหรบัรถยนต์
เครื่องจกัรกล     
หน่วยงำนของรฐั  

2. นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ    
รองประธานกรรมการบรษิทั 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

71 - เศรษฐศำสตรบ์ณัฑติ วชิำเอก
เศรษฐศำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์    

ไม่ม ี    ไม่ม ี 2562 - ปัจจุบนั 
 

2560 - ปัจจุบนั 
 

รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
 
กรรมกำรอสิระ / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 



 

       แบบ 56-1 |บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- Director Certification Program Class 
(DCP) รุ่น 130/2553 สมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- Director Certification Program 

Update (DCPU) รุ่น 3/2558 สมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

  
 
 
 

2558 - ปัจจุบนั 
 

2552 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2558 – 2561 
 
 

2555 – 2558 
 

2553 – 2557 
 
 

2552 – 2558 
 

2551 - 2557 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั / 
กรรมกำรอสิระ 
ประธำนกรรมกำรบรษิทั /
ประธำนกรรมกำรอสิระ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำกบัดแูลกจิกำร / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทน                                 
ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
 
 
กรรมกำรบรษิทั 
 
กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรกจิกำร
สมัพนัธ ์
กรรมกำรสภำสถำบนั
ผูท้รงคุณวุฒ ิ
กรรมกำรสำยออกบตัร
ธนำคำร 

บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท ์
 
บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่  
 
 
 
 
 
บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ 
คอรป์อเรชัน่ 
 
บจ. แอลโซลำร ์1   
 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัยส์ุขุมวทิ 
จ ำกดั 
 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยเีจำ้คณุ
ทหำรลำดกระบงั 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย      

ผูใ้หบ้รกิำรจ ำหน่ำย/ตดิตัง้
เครื่องมอืแพทย ์
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์
 
 
                                                  
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์
ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติย ์
บรษิทับรหิำรสนิทรพัย ์  
 
 

สถำบนักำรศกึษำ 
 
สถำบนักำรเงนิ 
 

3. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์    
  กรรมการบรษิทั  
  กรรมการอสิระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการก ากบัดแูล   
  กจิการทีด่ ี  
  การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

61 - ปรญิญำตรนีิตศิำสตรบ์ณัฑติ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- ปรญิญำบตัร วทิยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร (วปอ.) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่น 103/2556 สมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 - ปัจจุบนั 
 
2561 – ปัจจุบนั 

 
 
 
 

ผูเ้ชีย่วชำญประจ ำตวัสมำชกิ
วุฒสิภำ 
กรรมกำรอสิระ/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรคณะกรรมกำร
บรรษทัภบิำลสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

สมำชกิวฒุสิภำ 
 
บมจ. น ้ำมนัพชืไทย 
 
 
 

 

หน่วยงำนของรฐั 
 
ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม
กำรเกษตร ผลติและจ ำหน่ำย 
น ้ำมนับรโิภคและวตัถุดบิอำหำร
สตัว ์
 



 

       แบบ 56-1 |บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

  
 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรกำรเมอืงกำร
ปกครองในระบอบประชำธปิไตยส ำหรบั
นักบรหิำรระดบัสงูสุด สถำบนั
พระปกเกลำ้ (ปปร.) รุ่นที ่18/2557 
- Advanced Audit Committee Program 

(AACP) รุ่น 31/2561 สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- Corporate Governance for 

Executives (CGE) รุ่น 15/2562 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 
 
 

 
 

2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2552 - ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 
2541 - ปัจจุบนั 

 
 2561 - 2562 

 
 2557 – 2561 

 
 2545 – 2561 
 2534 - 2561 

 

กรรมกำรบรษิทั  /กรรมกำร
อสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี/ กำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
 
 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร 
ตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  
กรรมกำร    
กรรมกำรเหรญัญกิ 
กรรมกำร 
 
ทีป่รกึษำรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีำ 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 
 
บมจ. มลิลค์อน สตลี  
 
 
บมจ. มลิลค์อน สตลี 
 
 
 
บมจ. สำยกำรบนินกแอร ์
 
 
 
บจ. เอซ ีเวริล์ไวด ์
มลูนิธกิฎหมำยวุฒสิภำ 
บจ. ทอ็ป เพอรฟ์อรม์มิง่ คอร์
ปอเรชัน่ 
กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีำ 
 
บจ. คอนตเินนตลั โฮลดิง้ส ์
 
บจ. สยำมพรเีมยีร ์เซอรว์สิ 
บจ. ส ำนักกฎหมำยสำกล สยำม
พรเีมยีร ์

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
 
 
 
ผลติและเป็นศูนยบ์รกิำร
ผลติภณัฑเ์หลก็นำนำชนดิทัง้ใน
และต่ำงประเทศ 
ผลติและเป็นศูนยบ์รกิำร
ผลติภณัฑเ์หลก็นำนำชนดิทัง้ใน
และต่ำงประเทศ 
 
ประกอบธุรกจิสำยกำรบนิรำคำ
ประหยดั 
 
 
ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย   
มลูนิธ ิ
ธุรกจิกำรลงทุน 
 
หน่วยงำนรฐับำล            
 
ธุรกจิกำรลงทุน 
 
ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย 
ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย 



 

       แบบ 56-1 |บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

4. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

 

53 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ กำรธนำคำร
กำรเงนิ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโทบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิ        
  และกำรตลำด สถำบนับณัฑติ  
  บรหิำรธุรกจิศศนิทร ์จุฬำลงกรณ์  
- Director Accreditation Program   
  (DAP) รุ่น 120/2558 สมำคมส่งเสรมิ 
  สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
   
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 
 

2558– ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 

กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำร
อสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน   
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร   
 
กรรมกำร 
 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 
บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท ์
 
บจ. โคเบลโก ้มลิลค์อน  
 
 
บจ. ทีป่รกึษำ ไอแฟค                                                                                                   
 
บมจ. มลิลค์อน สตลี จ ำกดั  
 
บจ. ครเีอทฟี พำวเวอร ์
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
      
 
ผูใ้หบ้รกิำรจ ำหน่ำย/ตดิตัง้
เครื่องมอืแพทย ์
ด ำเนินธุรกจิผลติเหลก็และโลหะ
ทุกประเภท และวสัดกุ่อสรำ้ง
ทุกชนิด 
ทีป่รกึษำและใหค้ ำแนะน ำ
ทำงดำ้นเงนิ 
ผลติ และจ ำหน่ำยเหลก็นำนำ
พรรณ 
ผลติ จ ำหน่ำย อุปกรณ์ 
นวตักรรมดำ้นไฟฟ้ำ 

5.นายทิพย ์ดาลาล  
   กรรมการบริษทั  
   ประธานกรรมการจดัการ    
   ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร  
 

53 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ สำขำพำณิชย์
นำว ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- Director Certificate Program (DCP) 
รุ่น 228/2559 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่น 124/2559 สมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุ่นที ่25 

(วตท.25) สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 
- Achieving Organization Agility 
สมำคมบรษิทัจดทะเบยีน 

23.23% ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 

2562 - ปัจจุบนั 
 

2562 – ปัจจุบนั 
 

2562 – ปัจจุบนั 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำรบรษิทั / ประธำน
กรรมกำรจดักำร / ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร     
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส์    
 
 
บจ. เอก็เซล แอร ์ (แคมโบเดยี) 
 
บจ. เจพเีค เอเชยี       
(ประเทศไทย) 
บจ. อรำวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมน้ท ์
บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ พทีอี ี   
แอลทดี ี

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
 
ตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้สำย
กำรบนิในประเทศกมัพชูำ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
จดัจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑแ์ละ
ใหบ้รกิำรรบับรรจสุ ำหรบัสนิคำ้
อนัตรำยทีใ่ชใ้นกำรขนสง่สนิคำ้ 



 

       แบบ 56-1 |บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 2559 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 

2554 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
      
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
            
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

บจ. จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ 
(เมยีนมำ)  
บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์ 
เคอเรยีร ์
 
บจ. ทรพิเพลิไอ อนิเตอรเ์นชัน่
เนล พทีอี ีแอลทดี ี
บบจ. เอก็เซล แอร ์(กวำงโจว) 
 
บจ. ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจ
เมนท ์
 
บจ. เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน 
บจ. เอก็เซล แอร ์
 
 
บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
บจ. ซดีบับลวิท ีเคมคิอล       
โลจสิตกิส ์
 
บจ. จเีอสเอ เอเชยี คำรโ์ก  
 
บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) 
 

บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ 
ผูใ้หบ้รกิำรจดัสง่เอกสำร สนิคำ้
และพสัดุตำ่งๆ (บรกิำร 
Courier) 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำย
สนิคำ้ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้
อนัตรำยภำยในประเทศ 
บรกิำรคลงัสนิคำ้ ณ ท่ำอำกำศ
ยำนดอนเมอืง 
โลจสิตกิสค์รบวงจร     
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำง อำกำศ
แบบขำยส่ง 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศ ใหแ้กส่ำยกำรบนิ 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำย
สนิคำ้ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้ 
อนัตรำยภำยในประเทศ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศ ใหแ้กส่ำยกำรบนิ 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศทำงเรอื 



 

       แบบ 56-1 |บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2553 – ปัจจุบนั 
 
 

2551 – ปัจจุบนั 
 

2550 – ปัจจุบนั 
 
 

2547 – ปัจจุบนั 
 
 

2539 – ปัจจุบนั 
 

2559 – 2561 
2557 – 2561 

 
2555 – 2561 
 
2553 – 2561 
2551 – 2559 
 

กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 

บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้     
(ประเทศไทย) 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี  คำรโ์ก 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์
เพรส 
 
บจ. ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมนท ์ 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์    
เอเยนซสี ์
บจ. เอสเคเอส เทอรม์นิอล 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ    
คำรโ์ก 
บจ. เอส เค เอส แอสเซท พลสั 
 
บจ. เอส เค เอส พรอ็พเพอรต์ี้ 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์ฟรท 
 

บรกิำรบรรจุภณัฑส์ ำหรบัขนส่ง
สนิคำ้อนัตรำยและจดัท ำ
ใบอนุญำตส่งออก 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง 
อำกำศใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำง อำกำศ
แบบขำยส่ง 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส์
ส ำหรบัสำรเคมแีละสนิคำ้
อนัตรำย 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศทำงเรอื 
ใหบ้รกิำรหอ้งพกั 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
รบัออกแบบนอกสถำนที่
(โฆษณำ)  
ใหบ้รกิำรหอ้งพกั 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 

6. นายวิรชั นอบน้อมธรรม  
กรรมการบรษิทั 

    กรรมการจดัการ 
    กรรมการสรรหาและก าหนด   
   ค่าตอบแทน  
 

54 -ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ สำขำพำณิชย์
นำว ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- Director Certificate Program (DCP) 
รุ่น 213/2558 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย   

18.06 ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำร
จดักำร / กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน / 
ประธำนอนุกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง / ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 
 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
 
 
 
 



 

       แบบ 56-1 |บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

   ประธานอนุกรรมการบรหิารความ  
   เสีย่ง  
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่าย 
  การเงนิ (CFO) 

- Strategic Financial Leadership 
Program (SFLP) 2561 สมำคมบรษิทัจด
ทะเบยีน  
- Anti-Bribery and Anti-Corruption (UK 
and Europe) 2561 Thomson Reuters 
Compliance Learning (online learning) 
- General Data Safety Protection (UK 
and Europe) 2561 Thomson Reuters 
Compliance (online learning) 
- หลกัสตูร เทคนคิกำรจดัท ำและน ำเสนอ
รำยงำนบญัชกีำรเงนิอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
และเป็นประโยชน์ในเชงิบรหิำร 2562 
บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิต ิ
จ ำกดั 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2554 – ปัจจุบนั 

 
2551 – ปัจจุบนั 

 
2550 – ปัจจุบนั 

 
 

2548 – ปัจจุบนั 
 
 

2547 – ปัจจุบนั 
 
 

2539 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 

บจ. จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ 
(เมยีนมำ) 
บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์
 
 
บจ. ทรพิเพลิไอ อนิเตอรเ์นชัน่
เนล พทีอี ีแอลทดี ี
บจ. เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน 
บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี  คำรโ์ก 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์
เพรส 
 
บจ. เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์    
(ประเทศไทย) 
 
บจ. ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมนท ์
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์    
เอเยนซสี ์

บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ 
ผูใ้หบ้รกิำรจดัสง่เอกสำร สนิคำ้
และพสัดุตำ่งๆ (บรกิำร 
Courier) 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ                     
บรกิำรคลงัสนิคำ้ ณ ท่ำอำกำศ
ยำนดอนเมอืง 
โลจสิตกิสค์รบวงจร 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศ ใหแ้กส่ำยกำรบนิ 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศทำงเรอื 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศ ใหแ้กส่ำยกำรบนิ 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำง อำกำศ
แบบขำยส่ง 
ผูใ้หบ้รกิำรรบัขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศแบบไม่มเีรอื 
เป็นของตนเอง (NVOCC) 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส์
ส ำหรบัสำรเคมแีละสนิคำ้
อนัตรำย 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศทำงเรอื 



 

       แบบ 56-1 |บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 2557 - 2561 กรรมกำร บจ. ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ    
คำรโ์ก 

ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศใหแ้ก่สำยกำรบนิ 

7. นายธีรนิต์ิ อิศรางกรู ณ อยธุยา 
กรรมการบรษิทั   
กรรมการจดัการ 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 

50 - ปรญิญำตร ีศลิปศำสตรบ์ณัฑติ วชิำเอก
ภำษำองักฤษ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้
ไทย  
-  Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่น 127/2559 สมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- Financial Statements for Directors 

(FSD) รุ่น 30/2559 สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

 

9.97 ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2562 – ปัจจุบนั 
 

2562 - ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2555– ปัจจุบนั 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 

2551 – ปัจจุบนั 
 

2550 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำร
จดักำร / กรรมกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี/ อนุกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร /  กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 
บจ. อรำวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมน้ท ์
บจ. เอสเอแอล กรุป๊  
(ไทยแลนด)์ 
บจ. เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ    
 
บจ. จเีอสเอ เอเชยี คำรโ์ก  
 
บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี  คำรโ์ก 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์
เพรส  
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
 
 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ผูใ้หบ้รกิำรภำคพืน้ส ำหรบั
อำกำศยำนและผูโ้ดยสำร 
บรกิำรคลงัสนิคำ้ ณ ท่ำอำกำศ
ยำน ดอนเมอืง 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศ ใหแ้กส่ำยกำรบนิ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศ ใหแ้กส่ำยกำรบนิ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง
อำกำศ ใหแ้กส่ำยกำรบนิ   
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำงทำงอำกำศ
แบบขำยส่ง  

8. นายธนทั ตาตะยานนท ์
กรรมการบรษิทั 
กรรมการจดัการ            
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

50 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ วชิำเอกบญัช ี
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- ปรญิญำโทบรหิำรธุรกจิ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั  

2.33 ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำร
จดักำร /  กรรมกำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรทีด่ ี/ อนุกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 
บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย)  
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
 
 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศทำงเรอื                                



 

       แบบ 56-1 |บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- หลกัสตูร Top Executive Program in 
Commerce and Trade ( TEPCoT ) รุ่น 
9/2558 ของสภำหอกำรคำ้ไทย  
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่น 127/2559 สมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- Director Certificate Program (DCP) 
รุ่น 240/2560 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Business Revolution and 

Innovation Network (Brain) รุ่น1/2560 
ของสภำอุตสำหกรรมไทย  
- หลกัสตูร วทิยำกำรกำรจดักำรส ำหรบั
นักบรหิำรระดบัสงู รุ่น 2/2561 ของ
สถำบนัพฒันบรหิำรศำสตร ์ 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุ่นที ่29 
(วตท. 29) สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 

2550 - ปัจจุบนั 
 

 2551 – 2559 
 

กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์    
เอเยนซสี ์
บจ. ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์ฟรท 

บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศทำงเรอื 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 

9. นางดรณีุ รกัพงษ์พิบูล 
    กรรมการบรษิทั  
   กรรมการจดัการ 
   เลขานุการบรษิทั 

49 - ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตรบ์ณัฑติ 
วชิำเอกวทิยำศำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโทบรหิำรธุรกจิ จุฬำลงกรณ์  
  มหำวทิยำลยั  
 
- Director Accreditation Program    
  (DAP) รุ่น 127/2559 สมำคมส่งเสรมิ 
  สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
 

1.26 ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 

 2551 - 2559 

กรรมกำร /กรรมกำรจดักำร /
เลขำนุกำรบรษิทั 
กรรมกำร 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์ฟรท 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- Company Secretary Program (CSP)   
  รุ่น 68/2559 สมำคมสง่เสรมิสถำบนั 
  กรรมกำรบรษิทัไทย 
- Financial Statements for Directors  
  รุ่น 34/2560 
- IR Fundamental Course 2561 ศูนย์ 
  ส่งเสรมิกำรพฒันำควำมรูต้ลำดทุน  
  (TSI) ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร Top Executive Program in  
  Commerce and Trade (TEPCot)  
  รุ่น 12/2562 สภำหอกำรคำ้ไทย 

10. นายจิโรจ พนาจรสั 
กรรมการบรษิทั  
กรรมการจดัการ  

    กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
 

47 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ วชิำเอก
กำรตลำด มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
- ปรญิญำโท MS (CEM)  
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั  
-  Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่น 127/2559 สมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- Financial Statements for Directors 

(FSD) รุ่น 34/2560 สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย     
- หลกัสตูร นักบรหิำรระดบัสงูเพื่อกำร
สรำ้งชำต ิ(นสช.) รุ่นที ่8 

 

4.59 ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 

 2561- ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 

 
 

2553 – ปัจจุบนั 
 
 

2551 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำร
จดักำร / กรรมกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
กรรมกำร 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน  
บจ. ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจ
เมนท ์ 
 
บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้     
(ประเทศไทย) 
 
บจ. ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมนท ์ 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
 
โลจสิตกิสค์รบวงจร 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำย
สนิคำ้ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้
อนัตรำยภำยในประเทศ 
บรกิำรบรรจุภณัทส์ ำหรบัขนส่ง
สนิคำ้อนัตรำยและจดัท ำ
ใบอนุญำตส่งออก 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส์
ส ำหรบัสำรเคมแีละสนิคำ้
อนัตรำย 

11.นายเฉลิมศกัด์ิ กาญจนวรินทร ์ 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการจดัการ  

43 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ วชิำเอกกำร
จดักำรทัว่ไป มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
-  ปรญิญำโทบรหิำรธุรกจิ    

4.59 ไม่ม ี 2561 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำร    
 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  

 มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่น 126/2559 สมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
 

 

2560 – ปัจจุบนั 
 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 

2556 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 

 
 

2551 – ปัจจุบนั 
 
 

 2556 – 2559 
 

 2555 - 2559 
 

 

กรรมกำรจดักำร /
อนุกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ พทีอี ี   
แอลทดี ี
 
บจ. ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจ
เมนท ์ 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน 
บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้      
(ประเทศไทย) 
 
บจ.  ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมนท ์ 
 
บจ. จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ 
 
บจ. ซดีบับลวิท ีเคมคิอล       
โลจสิตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
 
บรกิำรบรรจุภณัทส์ ำหรบัขนส่ง
สนิคำ้อนัตรำยและจดัท ำ
ใบอนุญำตส่งออก 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำย
สนิคำ้ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้
อนัตรำยภำยในประเทศ 
โลจสิตกิสค์รบวงจร 
บรกิำรบรรจุภณัฑส์ ำหรบัขนส่ง
สนิคำ้อนัตรำยและจดัท ำ
ใบอนุญำตส่งออก 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส์
ส ำหรบัสำรเคมแีละสนิคำ้
อนัตรำย 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำย
สนิคำ้ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้
อนัตรำยภำยในประเทศ 

12.นำยประยุทธ เอื้อเสรวีงศ์ 
ผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัช ี

55 - ปรญิญำตร ีสำขำบญัชบีณัฑติ 
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
- ประกำศนียบตัรสำขำกำรสอบบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำโท สำขำกำรบญัชบีรหิำร  
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

0.003 
(16,000 หุน้) 

   ไม่ม ี 2559 – ปัจจุบนั ผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัช ี บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ
ครบวงจร 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- PwC' Thailand's 2019 Symposium : 
A close look at recent legal and tax 
developments - it's time to act,   
Pwc' Thailand 
- ครบเครื่องเรื่องบญัช ีกลุ่มเครื่องมอืทำง
กำรเงนิ สภำนักบญัช ี
- 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบ
ทำงบญัช ี- ภำษ ี กรมสรรพำกร 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนเกีย่วกบัรำยได้
จำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ สภำนกับญัช ี
- มำตรฐำนกำรรำยงำนเกีย่วกบัสญัญำ
เช่ำ สภำนกับญัช ี
- TFRS ทุกฉบบั ปี 2562 รุ่นที ่2/62 

(หลกัสตูรย่อย 105) สภำนักบญัช ี
- Case Study for Pack 5 & Fair Value 
รุ่นที ่2/62 สภำนักบญัช ี

หมำยเหตุ: 1. *สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่5 กุมภำพนัธ ์2563 ซึง่นับรวมกำรถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 
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เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มอี านาจควบคมุของกลุม่บริษทัฯ 

 
นายทิพย ์       
ดาลาล 

นายวิรชั  
นอบน้อม
ธรรม 

นายธีรนิต์ิ     
อิศรางกรู ณ 
อยุธยา 

นายจิโรจ         
พนาจรสั 

นายธนัท           
ตาตะยานนท ์

นางดรณีุ       
รกัพงษ์พิบูล 

นายเกริกไกร      
จีระแพทย ์

นายวฒิุพงษ์ 
โมฬีชาติ 

นายวิภธูา 
ตระกลูฮนุ 

นายอภิชาติ 
จีระพนัธุ ์

นายเฉลิมศกัด์ิ 
กาญจนวรินทร ์

บจ.ฯ            

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์ D, SH, X 
D, M, SH, 

RE 
D, M, SH, 

CG 
D, M, SH, 

CG 
D, M, SH, 

CG 
D, M, S, SH C, ID VC, D, ID, AC D, ID, AC, RE D, ID, AC, RE, CG D, M, SH 

บจ.ยอ่ย            
บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำรโ์ก  D D D, M - - - - - - - - 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส  D D D, M - - - - - - - - 
บจ. เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ  D D D, M - - - - - - - - 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์เอเยนซสี ์ D D - - D, M - - - - - - 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน  D D - - D,M - - - - - D 
บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์ D D - - - - - - - - - 
บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย)  D - - D, M - - - - - - D 
บจ. ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์ D D - D, M - - - - - - D, M 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่เนล พทีอี ีแอลทดี ี(SG) D D - - - - - - - - - 
บจ.ร่วม / การร่วมค้า            
บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  D D D, M - - - - - - - - 
บจ. เอก็เซล แอร ์ D - - - - - - - - - - 
บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย)  D D - - D, M - - - - - - 
บจ. เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย)  - D, M - - - - - - - - - 
บจ. ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท ์ D - - D, M - - - - - - D 

บจ. ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์ D - - - - - - - - -  D 
บจ. จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์  (MM) D D - - - - - - - - - 
บจ. จเีอสเอ เอเชยี คำรโ์ก (MM) D - D - - - - - - - - 
บจ. เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) D - - - - - - - - - - 
บจ. อรำวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์ D - D - - - - - - - - 
บจ. เอก็เซล แอร ์(กวำงโจว) D - - - - - - - - - - 
บจ. เอก็เซล แอร ์(แคมโบเดยี) D - - - - - - - - - - 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 14 

 
นายทิพย ์       
ดาลาล 

นายวิรชั  
นอบน้อม
ธรรม 

นายธีรนิต์ิ     
อิศรางกรู ณ 
อยุธยา 

นายจิโรจ         
พนาจรสั 

นายธนัท           
ตาตะยานนท ์

นางดรณีุ       
รกัพงษ์พิบูล 

นายเกริกไกร      
จีระแพทย ์

นายวฒิุพงษ์ 
โมฬีชาติ 

นายวิภธูา 
ตระกลูฮนุ 

นายอภิชาติ 
จีระพนัธุ ์

นายเฉลิมศกัด์ิ 
กาญจนวรินทร ์

บจ.ท่ีเก่ียวข้อง            
บจ. เอสเคเอส เทอรม์นิอล  D, SH - - - - - - - - - - 
บจ. เอส เค เอส พรอ็พเพอรต์ี้  D, SH - - - - - - - - - - 
บจ. เอส เค เอส แอสเซท พลสั  D, SH - - - - - - - - - - 
บมจ. มลิลค์อน สตลี  - - - - - - - - D D, ID, AC, RE, CG - 
บมจ. สำยกำรบนินกแอร ์ - - - - - - - - - D, ID, AC, RE - 
บมจ. น ้ำมนัพชืไทย - - - - - - - - - D, ID, AC, RE, CG  
บจ. เอซ ีเวริล์ไวด ์ - - - - - - - - - D, SH - 
บจ. มเีพยีงพอ  - - - - - - - - - SH - 
บจ. เซำ้เทริน์ รอ็คส ์ - - - - - - - - - SH - 
บมจ. บำ้นปู จ ำกดั  - - - - - - A - - - - 
บจ. สปรงิ มเินรำล วอเตอร ์ - - - - - - SH - - - - 
บมจ. ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่  - - - - - - C, D, ID - - - - 
บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท ์ - - - - - - - C, ID ID, AC - - 
บจ. ครเีอทฟี พำวเวอร ์ - - - - - - - - D, SH - - 
บจ. โคเบลโก ้มลิลค์อน สตลี  - - - - - - - - D - - 
บจ. ทีป่รกึษำ ไอแฟค  - - - - - - - - D, SH - - 

บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ - - - - - - - 
C, D, ID, AC, 

RE, CG  
- - - 

 
             2.      ขอ้มลูทีแ่สดงในตำรำงเป็นขอ้มลูสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562     
 
 
 
 

                                                                                                                                     

หมำยเหตุ: 1. C – ประธำนกรรมกำร 
VC - รองประธำนกรรมกำร 

RE – กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

 D – กรรมกำร CG – กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 M – กรรมกำรบรหิำร/กรรมกำรจดักำร X – ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 ID – กรรมกำรอสิระ S – เลขำนุกำรบรษิทัฯ 
 AC – กรรมกำรตรวจสอบ A – ประธำนทีป่รกึษำ 

 SH – ผูถ้อืหุน้  
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายช่ือ TLG  
บริษทัย่อย 

TAC TAX AGS TMA TSC CBC DGP HLM TIL TIJ 

1. นำยเกรกิไกร จรีะแพทย ์ ✓           

2. นำยวุฒพิงษ์ โมฬชีำต ิ ✓           

3. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน ✓           

4. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ ์ ✓           

5. นำยทพิย ์ดำลำล  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

6. นำยวริชั นอบน้อมธรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

7. นำยธนัท ตำตะยำนนท ์ ✓    ✓       

8. นำงดรุณี รกัพงษ์พบิูล ✓           

9. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ ✓ ✓ ✓ ✓        

10. นำยจโิรจ พนำจรสั ✓     ✓  ✓ ✓   

11. นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร ์ ✓     ✓  ✓ ✓   

12. นำยฌอน ตนั โชว เฮำ        ✓  ✓  

13. นำยชเิกโมร ิฮำตำโน           ✓ 

14. นำงสำววรำพร ไชยรำช         ✓   

15. นำงดำรกิำ เหล่ำวฒันำ         ✓   
 

✓ = เป็นกรรมกำรในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งหน่วยงำนภำยนอก คอื  บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ำกดั(“KPS Audit”)  เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยหวัหน้ำ
ทมีตรวจสอบควบคมุภำยใน มคีณุสมบตั ิวฒุกิำรศกึษำ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ /  
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั       
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธรุกิจ 
นำยววิฒัน์ ลิม้นนัทศลิป์ 
(ผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบ
ภำยใน) 
บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ำกดั 
2 ธนัวำคม 2560 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
▪ ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ

บณัฑติ สำขำวชิำกำรบญัช ี
คณะบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 
การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง 

▪ วุฒบิตัรผูบ้รหิำรหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยใน(รุน่ที่1) 

ของสภำวชิำชพีบญัช ี

▪ หลกัสตูรประกำศนียบตัรผู ้
ตรวจสอบภำยในของ
ประเทศไทย – CPIAT 
(รุ่นที ่12) 
 สมำชกิสมำคมผูต้รวจสอบ
ภำยในแห่งประเทศไทย  
(สตท.) 

▪ Anti-Corruption: The 
Practical Guided 
Tools and Techniques for 
the audit manager 
Assessing business risk 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2558 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2558 – 2560 

 
 
 

2554 – 2558 

กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 
 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน  

 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน  

บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ำกดั/ธุรกจิ
ใหบ้รกิำรตรวจสอบภำยในและที่
ปรกึษำ 
 
บรษิทั ไอเวลท ์กรุ๊ป จ ำกดั /ธุรกจิ
ใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัช,ี 
ตรวจสอบภำยในและทีป่รกึษำ 

 
บรษิทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)/ 
ธุรกจิโทรคมนำคม 
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ช่ือ-นามสกลุ /  
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั       
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธรุกิจ 
for internal audit 

▪ Quality management 
System Auditor /Lead 
Auditor Training Course 

▪ Certificate QMS 
ISO9001:2000/2008/ 
ISO/IEC27001 :2005 
Training Course 

▪ QMS Internal Audit 
Training Course 

▪ Effective Internal Control 
for Success IPO” โดย
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

▪ กรอบแนวทำงระบบกำร
ควบคุมภำยในใหม่ล่ำสุด 
COSO2013,สภำวชิำชพีบญัช ี

▪ กำรเขยีนรำยงำนกำรสอบ
บญัชตีำมรปูแบบใหม่ 

▪ กำรประเมนิควำมเสีย่งเพื่อ
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

▪ Value Creation and 
Enhancement for Listed 
Companies with the New 
COSO 2017 Enterprise 
Risk Management (ERM) 
 คณะพำณิชยศำสตรแ์ละ
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ช่ือ-นามสกลุ /  
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั       
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธรุกิจ 
กำรบญัช ีหำวทิยำลยั
ธรรมศำสตร ์รว่มกบั ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ :  
1. จดัท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีตำมแนวควำมเสีย่ง (Risk Based Audit) ดว้ยวธิกีำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม โดยฝ่ำยจดักำร และน ำเสนอขออนุมตัจิำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถงึกำรน ำเสนอผลกำรตรวจสอบและกจิกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ 
2. ปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมแผน รวมทัง้ปฏบิตังิำนตรวจสอบพเิศษตำมทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอจำกผูบ้รหิำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. ตดิตำมผลกำรแกไ้ขจำกขอ้สงัเกตทีต่รวจพบและขอ้เสนอแนะทีใ่หแ้ก่ฝ่ำยงำนนัน้ ๆ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ท ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏบิตังิำนวชิำชพีกำรตรวจสอบภำยใน 
5. พฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยในเพื่อสำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิอง บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ำกดั และนำยววิฒัน์ ลิม้นันทศลิป์  แล้วเหน็ว่ำเน่ืองจำกมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกบั

กำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว   มคีวำมเป็นอสิระและมปีระสบกำรณ์ในกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำรวม 25 ปี นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผูท้ีม่คีวำมเขำ้ใจใน
กจิกรรมและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นอย่ำงด ี  

ทัง้นี้ กำรพจิำรณำและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในของบรษิทั จะต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิหรือไดร้บัควำมเหน็ชอบ 
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น  
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เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

- ไม่ม ี - 
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เอกสารแนบ 5: เอกสารแนบอ่ืนๆ 

- ไม่ม ี - 
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