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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกจิ จงึไดม้กีำรจดัท ำและทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
รวมถงึเป้ำหมำยและกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ทีว่ำงไว ้จงึไดม้กีำรพจิำรณำอนุมตัแิผนธุรกจิประจ ำปี และตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 
รวมถงึมกีำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน พรอ้มทัง้ประเมนิสถำนกำรณ์เศรษฐกจิทีม่ผีลต่อธุรกจิของบรษิทั เพื่อน ำมำปรบัปรุง
แผนธุรกิจให้มกีำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมและสำมำรถแข่งขนัได้ อนัจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ทำงบรษิัทก ำหนดไว้ 
นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ยงัมกีำรก ำกบัดแูลใหบ้รษิัทมกีำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย์ 
 
1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และ กลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ 
วสิยัทศัน์ (Vision) 

เรำมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นกลุ่มบรษิทัโลจสิตกิสช์ัน้น ำในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทีม่กีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง
และยัง่ยนื 
 
พนัธกจิ (Mission) 

• ส่งมอบบรกิำรและทำงเลอืกดำ้นโลจสิตกิสท์ีเ่หมำะสม เพื่อส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัใหก้บัลูกคำ้และคู่คำ้ 
(The Right Solution) 

• เป็นพนัธมติรทำงธุรกิจที่ดกีบัทัง้ลูกค้ำและคู่ค้ำ โดยเน้นกำรพฒันำควำมสมัพนัธ์และกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำง
ยัง่ยนื (The Right Partner) 

• ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบและดว้ยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีโดยค ำนึงถงึประโยชน์โดยรวมของผูม้ส่ีวนได้
เสยี ชุมชน และสงัคม (The Right Corporate Citizen) 

 
กลยุทธแ์ละเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ (Strategy & Goal) 

กลุ่มบรษิทัมเีป้ำหมำยในกำรสรำ้งควำมแขง็แกร่งและเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกจิ โดยมกีลยุทธห์ลกั ดงันี้ 
• กำรสร้ำงรำยได้ โดยตัง้เป้ำหมำยในกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรต่อยอดธุรกิจจำกฐำนลูกค้ำ คู่ค้ำ และ

ผลติภณัฑท์ีม่อียู่ในปัจจุบนั  
• กำรบรหิำรต้นทุนและปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนใหม้ปีระสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศต่ำงๆ เพื่อส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัลูกคำ้และคู่คำ้ 
• กำรพฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถ 
• ขยำยโอกำสทำงธุรกจิดำ้นโลจสิตกิสท์ีม่ศีกัยภำพ ทัง้กำรพฒันำผลติภณัฑ์เดมิและสรำ้งสรรค์ผลติภณัฑ์โลจสิตกิส์

ใหม่ๆ ดว้ยกำรขยำยฐำนธุรกจิในรปูแบบต่ำงๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศ 
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1.2 ภาพรวมโครงสร้างธรุกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
  บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท” หรอื “TLG”) รวมทัง้บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม ด ำเนิน
ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสม์ำกว่ำ 29 ปี โดยเริม่จำกธุรกจิรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลในปี 2534 
ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิสช์ัน้น ำของไทยทีใ่หบ้รกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจรอย่ำงแทจ้รงิ กำรใหบ้ริกำรของกลุ่ม
บรษิทัครอบคลุมกำรขนส่งสนิคำ้ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ทัง้ทำงอำกำศ ทำงทะเล และทำงบก กำรใหบ้รกิำร
ด้ำนพิธีกำรศุลกำกร และกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนตัง้แต่ต้นน ้ำถึงปลำยน ้ำ (Supply Chain Management) กำร
ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทัครอบคลุมกำรใหบ้รกิำรทัง้กลุ่มสนิคำ้ทัว่ไป และสนิคำ้ทีต่อ้งกำรควำมช ำนำญเฉพำะ
ดำ้น เช่น เคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย เป็นตน้ 
  กำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสใ์นแต่ละดำ้นจะตอ้งอำศยัควำมรูค้วำมช ำนำญและประสบกำรณ์เฉพำะดำ้น เน่ืองจำกวธิกีำร
ด ำเนินธุรกิจ กระบวนกำรท ำงำน เครือข่ำย พนัธมิตร คู่ค้ำ และควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละส่วนมีลกัษณะเฉพำะที่
แตกต่ำงกนั ทำงกลุ่มบรษิทัจงึมโีครงสร้ำงองค์กรทีมุ่่งเน้นใหเ้กิดทมีงำนทีม่คีวำมเชีย่วชำญในแต่ละด้ำนเพื่อใหค้รอบคลุม
บรกิำรทุกดำ้นของโลจสิตกิสอ์ย่ำงแทจ้รงิ และมุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมพอใจใหแ้ก่ลูกค้ำ ควบคู่ไปกบักำรเตบิโตทำงธุรกจิ โดย
กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรจดัท ำกำรประเมนิควำมพอใจในกำรใชบ้รกิำรจำกแต่ละกลุ่มธุรกจิเป็นประจ ำทุก ปี และในปี 2563 ทำงกลุ่ม
บรษิทัไดค้ะแนนควำมพงึพอใจในกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้อยู่ในเกณฑด์มีำก ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 87%  
  โดยกลุ่มบรษิทั ด ำเนินกำรภำยใตบ้รษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม รวมทัง้หมด 29 บรษิทั ซึง่แบ่งเป็นกลุ่มธุรกจิ 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 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 
- บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TLP”): กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 
- บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“SAL”) : กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 

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 
- บรษิทั แกเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั (“GV”): บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 30.00 

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 ี
- บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์พทีอี ีแอลทดี ี(“HLM-SG”): กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้ผ่ำน HLM รอ้ยละ 55.00  
- บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ พทีอี ีแอลทดี ี(“DGPS”): กำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 50.00   
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2.1  โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย จากการประกอบธรุกิจ   

กลุ่มธรุกิจ 
รายได้ (ล้านบาท) 

2561 
% สดัส่วน
รายได้ 2562 

% สดัส่วน
รายได้ 2563 

% สดัส่วน
รายได้ 

1. ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ 2,279.6 73.3% 2,215.6 73.3% 912.3 54.48% 
2. ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก 116.6 3.8% 84.9 2.8% 48.8 2.91% 
3. ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ 135.0 4.3% 181.8 6.0% 176.3 10.53% 
4. ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑ์ 
    และสนิคำ้อนัตรำย 

561.9 18.1% 526.9 17.4% 523.0 31.23% 

5. ธุรกจิอื่นๆ 1/ 15.1 0.5% 15.2 0.5% 14.3 0.85% 
รายได้รวม 2/ 3,108.2 100.0% 3,024.4 100.0% 1,674.7 100.0% 
รายได้รวมสุทธิรายการระหว่างกนั 2,770.6   2,712.5   1,607.4   

หมายเหตุ:  1/ รำยไดจ้ำกกำรบรหิำรจดักำรอื่นๆ ประกอบดว้ยคำ่บรกิำรขนส่งบุคลำกรและคำ่เชำ่และบรกิำรอำคำรส ำนกังำน 
 2/ รำยไดร้วมก่อนรำยกำรระหว่ำงกนัภำยในกลุ่มบรษิทั 

2.2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจและนโยบายการแข่งขนัของแต่ละกลุ่มธรุกิจ 

 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) รวมทัง้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บรกิำร       
โลจิสติกส์ชัน้น ำของไทยที่ให้บริกำรโลจิสติกส์ครบวงจร ครอบคลุมกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ      
ทัง้ทำงอำกำศ ทำงทะเล และทำงบก ตลอดจนกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้และกำรกระจำยสนิค้ำ ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปและสินค้ำที่
ตอ้งกำรควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น เช่น เคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกจิ 4 กลุ่มธุรกจิหลกั ดงันี้ 

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

 
1. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
1.1 ธรุกิจตวัแทนสายการบิน (General Sales Agent - GSA for airlines) 

  ด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขำยระวำงสินค้ำและงำนปฏิบตัิกำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจกำรขนส่ง สินค้ำทำง
อำกำศ ใหแ้ก่สำยกำรบนิทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุนเป็นตวัแทน อนัไดแ้ก่ สำยกำรบนิภูฏำนแอรไ์ลน์ สำยกำรบนิศรลีงักำ
แอร์ไลน์ สำยกำรบนิเจจูแอร์ สำยกำรบนิแลนชลิ ีสำยกำรบนิยูเอส-บงักลำแอร์ไลน์ และในปี 2563 ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ตวัแทนสำยกำรบนิเวยีดเจท็แอร์ 

 ส ำหรบัสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีและไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ์นัน้ ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2563 เป็นตน้มำ ไดม้กีำรเปลีย่น
รูปแบบจำกทีบ่รษิทัเป็นตวัแทนขำยระวำงสนิค้ำ เป็นกำรทีบ่รษิทัเขำ้ร่วมลงทุนในบรษิทั เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(TLP-TH)  ร่วมกบั Teleport Everywhere Pte., Ltd. เมื่อปลำยปี 2562 โดยด ำเนินธุรกิจขำยระวำงสนิค้ำทำงอำกำศ และ
บรกิำรโลจสิตกิสอ์ื่นทีเ่กี่ยวขอ้งใหก้บักลุ่มบรษิทัแอร์เอเชยี ซึ่งปัจจุบนัมสีำยกำรบนิในกลุ่มทัง้หมด 8 สำย ไดแ้ก่ สำยกำรบนิ 
Malaysia AirAsia, AirAsia X, Indonesia AirAsia, Indonesia AirAsia X, AirAsia India, AirAsia Philippines, Thai AirAsia 

2.   ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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และ Thai AirAsia X จำกเดมิทีปั่จจุบนับรษิทัเป็นตวัแทนขำยระวำงสนิค้ำใหก้บัสำยกำรบนิเฉพำะ Thai AirAsia และ Thai 
AirAsia X  
 นอกจำกนี้บริษัทยงัได้มีกำรลงทุนในบริษัท Around Logistics Management ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
บรษิทัย่อยอยู่ในประเทศไทย สงิคโปร ์ฮ่องกง และเวยีดนำม เพื่อด ำเนินธุรกจิกำรเป็นตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้ใหก้บัสำยกำร
บนิทีม่คีวำมเชีย่วชำญในภูมภิำคเอเชยี ปัจจุบนัเป็นตวัแทนใหก้บัสำยกำรบนิต่ำงๆ มำกกว่ำ 22 สำยกำรบนิ อำท ิเวยีดนำม
แอรไ์ลน์ ออลนิปปอนแอรเ์วย ์ซึง่มเีสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรครอบคลุม 24 ประเทศ ทัว่ทวปีเอเชยี อเมรกิำเหนือ และยุโรป 

1.2 ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศระหวา่งประเทศแบบขายส่ง (Wholesale Air Freight)  
 ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศทำงอำกำศแบบขำยส่งรวมถงึ
กำรใหบ้รกิำรดำ้นพธิกีำรศุลกำกร ส ำหรบักำรน ำเขำ้และส่งออก และบรกิำรรถบรรทุกรบั-ส่งสนิคำ้ระหว่ำงท่ำอำกำศยำนและ
ลูกคำ้ ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศรำยย่อย นอกจำกนี้ ยงัเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งจดหมำยและ
พสัดุไปรษณีย์ทำงอำกำศใหแ้ก่บรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ ำกดั (“ปณท.”) และบรษิทัไดข้ยำยฐำนกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำง
อำกำศระหว่ำงประเทศใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้อคีอมเมริซ์ เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธุรกจิอคีอมเมริซ์ 
ทีม่อีตัรำกำรเตบิโตสงูอย่ำงต่อเนื่อง 

1.3 ธรุกิจผู้ให้บริการคลงัสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในภาคพื้นอากาศยาน (Air Cargo Terminal  
and Ground Handling Services) 

 ด ำเนินธุรกจิให้บริกำรด้ำนคลังสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในส่วนของภำคพื้น ในท่ำอำกำศยำน ไดแ้ก่  
บริกำรขนสินค้ำขึ้นลงเครื่องบิน บริกำรคดัแยกสินค้ำ ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ปัจจุบนัเป็นผู้ให้บริกำรทัง้คลงัสินค้ำ
ภำยในประเทศ มพีื้นที่ให้บรกิำร 800 ตำรำงเมตร และในปลำยปี 2563 ที่ได้มกีำรขยำยพื้นที่ให้บรกิำรคลงัสนิค้ำระหว่ำง
ประเทศจำก 4,500 ตำรำงเมตร เป็น 6,200 ตำรำงเมตร โดยไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 
(“AOT”) 

 ในเดอืนพฤษภำคม 2563 บรษิทัได้เพิม่สดัส่วนกำรลงทุนใน บรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“SAL”) 
จำกเดมิร้อยละ 15.86 มำเป็นร้อยละ 58.20 ของหุ้นทัง้หมด โดย SAL เป็นบรษิัทที่เขำ้ถือหุ้นร้อยละ 51 ในบรษิัท บรกิำร
ภำคพื้น ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (“AOTGA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง SAL กับบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั 
(มหำชน) (“AOT”) ด ำเนินธุรกจิเกีย่วกบัประกอบกจิกำรใหบ้รกิำรภำคพืน้อำกำศยำนและผูโ้ดยสำร ณ ท่ำอำกำศยำน ทีอ่ยู่ใน
ควำมรบัผดิของ AOT และต่อมำในเดอืนกนัยำยน 2563 บรษิทัไดข้ำยหุน้ SAL ใหก้บั บรษิทั สกำย ไอซที ีจ ำกดั (มหำชน) 
ซึ่งเป็นบรษิทัทีม่คีวำมช ำนำญดำ้นระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส่งผลใหบ้รษิทัถอืครองหุน้ SAL ลดลงเหลอื
ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด โดยกำรขำยหุน้ดงักล่ำวเป็นกำรประสำนศกัยภำพดำ้นกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิสแ์ละ
ควำมเชีย่วชำญดำ้นไอท ีเพื่อต่อยอดขยำยศกัยภำพกำรใหบ้รกิำรของทัง้ SAL และ AOTGA ใหค้รอบคลุมและครบวงจรมำก
ยิง่ชึน้ ซึง่เป็นกำรขยำยธุรกจิของกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศของบรษิทัทีจ่ะส่งผลดใีนระยะยำว 
 
นโยบายการแข่งขนั 

  กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ แบ่งออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ตำมธุรกจิกำรใหบ้รกิำร
ดงันี้ 

1. ธรุกิจตวัแทนสายการบิน 
1) ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 
2) ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศ 
3) สำยกำรบนิพนัธมติร 
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2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศและภายในประเทศแบบขายส่ง  
1) ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 
2) ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศ 
3) ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งไปรษณียภณัฑ์ 
4) ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้อคีอมเมริซ์ 

 

3. ธรุกิจผู้ให้บริการคลงัสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในภาคพื้นอากาศยาน 
1) สำยกำรบนิ 
2) ผูป้ระกอบกำรทีม่คีวำมตอ้งกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ในท่ำอำกำศยำน 
3) ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งไปรษณียภณัฑ์ 
4) ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้อคีอมเมริซ์ 

 
สภาวะการแข่งขนั  

1. ธรุกิจตวัแทนสายการบิน  
ธุรกจิกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิถอืเป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภำพสงูและสำมำรถพฒันำธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่ำงต่อเนื่องได ้แต่

กำรจะเป็นตวัแทนสำยกำรบนินัน้ จะต้องไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นบรษิทัทีม่คีวำมพรอ้ม ควำมเชีย่วชำญ และมเีครอืข่ำยกำร
ขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอื ดงันัน้ ผูท้ีม่ศีกัยภำพในกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิจงึมจี ำนวนไมม่ำกเหมอืนธรุกจิ
รบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ 
 

2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายส่ง  
 กำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศเป็นธุรกจิทีม่กีำรแขง่ขนัสงู เน่ืองจำกมผีูใ้หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศเป็นจ ำนวนมำก 

และมคีวำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรทีไ่ม่แตกต่ำงกนั จงึท ำให้มกีำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำสูง ดงันัน้ขดีควำมสำมำรถของผู้
ใหบ้รกิำรจะขึน้กบักำรจดัหำตน้ทุนค่ำระวำงทีส่ำมำรถแขง่ขนัได ้อย่ำงไรกต็ำม ธุรกจิกำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ  ยงัมอีตัรำ
กำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง จงึมศีกัยภำพทีจ่ะพฒันำธุรกจิไดห้ำกมกีำรวำงกลยุทธอ์ย่ำงเหมำะสม    
 

3. ธรุกิจผู้ให้บริการคลงัสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในภาคพื้นอากาศยาน 
 ธุรกิจผู้ให้บริกำรคลังสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องในภำคพื้นอำกำศยำนเป็นธุรกิจเฉพำะที่ต้องอำศัยควำม

เชีย่วชำญเฉพำะดำ้น และตอ้งด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่ำงประเทศก ำหนด แต่ถอื
เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภำพสูงเนื่องจำกปรมิำณสนิคำ้ทีข่นส่งผ่ำนท่ำอำกำศยำนในประเทศไทยในแต่ละปีมปีรมิำณหลำยล้ำนตนั
และมอีตัรำกำรเตบิโตสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

 
กลยุทธท์างการตลาด -  ธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
  จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-2019) ท ำใหเ้กอืบทุกประเทศ
ทัว่โลกมมีำตรกำรปิดประเทศเพื่อควบคุมกำรระบำดดงักล่ำว ส่งผลใหเ้กดิขอ้จ ำกดัในกำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศทัง้ระหว่ำง
ประเทศและระหว่ำงภูมภิำคเนื่องจำกสำยกำรบนิต่ำงๆ ทัว่โลกทยอยหยุดใหบ้รกิำรตัง้แต่ช่วงไตรมำสแรกของปี 2563 ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ บรษิทัจงึมกีำรปรบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิดงันี้ 
 

1. การบริหารจดัการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
จำกกำรทีส่ำยกำรบนิทัว่โลกไม่สำมำรถใหบ้รกิำรไดต้ำมปกตเิน่ืองจำกภำวะกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำให ้

บรษิทัสญูเสยีรำยได ้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในส่วนของธุรกจิกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิและธุรกจิดำ้นคลงัสนิคำ้ทีส่นำมบนิดอน
เมอืง บรษิทัจงึมุ่งเน้นกำรลดตน้ทุนทัง้ตน้ทุนขำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรต่ำงๆ  
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2. การปรบัตวัเพื่อหาแหล่งรายได้ทนแทน  
  ในช่วงไตรมำสที ่2/2563  บรษิทัร่วมกบั TLP-TH ใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศแบบ Charter Flight ในลกัษณะ 
On Demand โดยเลอืกเสน้ทำงทีม่คีวำมต้องกำรสูงและสำมำรถสร้ำงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนไดเ้พื่อทดแทนกำรใหบ้ริกำร
ขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศทำงอำกำศที่ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรได้ตำมปกติ และในเวลำต่อมำได้มกี ำรปรบัรูปแบบจำกกำร
ใหบ้รกิำรแบบ Charter flight เป็นกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ในลกัษณะของ Cargo Flight โดยไดก้ ำหนดตำรำงกำรบนิในกำร
ขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศทัง้ขำออกและขำเขำ้ใหม้คีวำมสม ่ำเสมอและชดัเจนมำกยิง่ขึน้ ในขัน้ต้นบรษิทัเริม่ใหบ้รกิำรประมำณ 
10 เสน้ทำงตัง้แต่ปลำยเดอืนตุลำคม 2563 ซึ่งเป็นเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรทีค่รอบคลุมเมอืงส ำคญัทำงเศรษฐกจิในทวปีเอเชยี
เป็นหลกั อำท ิฮ่องกง สงิคโปร ์นิวเดล ีโคลอมโบ ย่ำงกุง้ นำโกย่ำ มลัดฟีส ์เชนไน เป็นตน้ 

3. การพฒันาคณุภาพในการให้บริการ 
กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ ในรำคำที่เหมำะสม เน้นควำมตรงต่อเวลำ  และควำมปลอดภัย        

กลุ่มบรษิทัไดร้บักำรรบัรองคุณภำพและประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำร ดงันี้ 
- TAC ไดร้บัอนุญำตต่อใบรบัรองตวัแทนควบคมุ (Regulated Agent) ส ำหรบักำรขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศ ณ 

สนำมบนิดอนเมอืง ในปี 2563 
- TAC ไดร้บักำรกำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ในกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิ ในปี 2561 
- TAC ไดร้บักำรกำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ในกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิ ในปี 2558 
- TAC ไดร้บัใบรบัรองตวัแทนควบคุม (Regulated Agent) ส ำหรบักำรขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศ ณ สนำมบนิ

ดอนเมอืง ในปี 2558 
- TAX ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ระหวำ่งประเทศทำง

อำกำศ ในปี 2563 
- TAX ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ระหวำ่งประเทศทำง

อำกำศ ในปี 2559 
- AGS ไดใ้บรบัรองตวัแทนควบคมุ (Regulated Agent) ส ำหรบักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ณ สนำมบนิ

ดอนเมอืง ในปี 2563 
- AGS ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ระหว่ำงประเทศในปี 2561 

   นอกจำกนี้ทำงบรษิทัไดม้กีำรจดักำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูใ้นดำ้นกำรปฏบิตังิำนใหแ้ก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดย
เป็นไปตำมมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดของสำยกำรบนิ อกีทัง้หน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิกรมกำรบนิพลเรอืน และทำง
บรษิทัไดส่้งพนักงำนไปอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ โดยตรงจำก IATA อำท ิProfessional Skill for Dangerous Goods Instructor, 
Aviation Security Awareness, Train the Trainer และ Initial Dangerous Goods CAT.6 เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้รับมำจัดท ำ
หลกัสตูรอบรมใหก้บัพนักงำนในบรษิทั เพื่อเพิม่ศกัยภำพกำรใหบ้รกิำรตำมมำตรฐำนสำกล 
 

2. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

2.1 ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรือ (Shipping Line Agencies) 
 บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุน ด ำเนินธุรกจิตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรเดนิเรอืและใหบ้รกิำรกำรขนส่งสนิคำ้ทำง

ทะเลโดยใช้ระบบตู้คอนเทนเนอร์ ให้บรกิำรกำรขนส่งแบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทัง้ท ำกำรจ ำหน่ำยระวำงขนส่ง
สนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุน ด ำเนินธุรกจิตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรเดนิเรอื ทีใ่หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำง
ทะเลโดยระบบตูค้อนเทนเนอร์แบบเตม็ตู ้(FCL) โดยท ำกำรจ ำหน่ำยระวำงขนส่งสนิคำ้ใหก้ลุ่มเป้ำหมำย เช่น ผูส่้งออก ผู้น ำ
เขำ้โดยตรง รวมทัง้กำรจ ำหน่ำยระวำงสนิคำ้ใหต้วัแทนผูป้ระกอบกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarder, 3PL) 
เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคำ้  บรษิทัยงัใหบ้รกิำรดำ้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิกำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลใหแ้ก่สำยกำรเดนิเรอื 
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รวมทัง้กำรบริหำรตู้สินค้ำ และบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง อำทิ กำรให้บริกำรจดัหำแรงงำนเพื่อบริหำรจดักำรตู้สินค้ำที่ท่ำเรือ 
(stevedoring) และจดัหำลำนพกัตูส้นิคำ้ใหแ้ก่สำยกำรเดนิเรอื ซึง่ปัจจุบนั บรษิทัเป็นตวัแทนสำยกำรเดนิเรอื ดงันี้ 

- สำยกำรเดนิเรอื CK Line: ภำยใต้กำรบรหิำรงำนของ CKT ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่ำงบรษิทักบั CK Line 
ประเทศเกำหลใีต้ โดยมเีส้นทำงให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศในภูมภิำคเอเชยีเหนือและ
ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มเีสน้ทำงใหบ้รกิำรระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศต่ำงๆ  ไดแ้ก่ ประเทศ
เวยีดนำม จนี เกำหลใีต ้ญี่ปุ่ น ฮ่องกง และไตห้วนั 

- สำยกำรเดนิเรอืรื่อจำ้ว (Rizhao Port Shipping Line) ทีบ่รษิทัเป็นตวัแทนไดห้ยุดใหบ้รกิำรตัง้แตต่น้ปี 2563 
เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
 

2.2 ธรุกิจให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์
(Worldwide Less Than Container Load - LCL Service) 
บริษัท เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัท และ เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ ซึ่งเป็นผู้

ใหบ้รกิำรระดบัโลกดำ้นรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอรใ์หแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรรบัจดักำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศรำยย่อย ปัจจุบนั ECU มเีสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรจำกประเทศไทยไปยงัประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก โดย
มีเส้นทำงกำรขนส่งทำงตรง มำกกว่ำ 50 เส้นทำง และเส้นทำงกำรขนส่งต่อเนื่องผ่ำนเครือข่ำยเมืองท่ำหลักที่ ECU 
Worldwide มอียู่ เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลำงในกำรกระจำยสนิคำ้ทำงทะเลไปสู่เมอืงปลำยทำงมำกกว่ำ 1,000 เมอืงทัว่โลก 

2.3 ธรุกิจการขนส่งทางบก (Inland Container Transport) 

 ด ำเนินธุรกจิต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรธุรกจิตวัแทนสำยกำรเดนิเรอืทีใ่หบ้รกิำรขนส่งจำกเมอืงท่ำสู่เมอืงท่ำ (port 
to port) ไปยงักำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal Transport) โดยมุ่งเน้นธุรกจิกำรขนส่งทำงบกดว้ยระบบตู้คอน
เทนเนอร์ โดยขยำยกำรให้บริกำรครอบคลุมพธิีกำรศุลกำกรที่ท่ำเรือ และท ำกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จำกท่ำเรือไปยงั
ปลำยทำงทีลู่กคำ้ตอ้งกำร ทัง้ภำยในประเทศและไปยงัประเทศเพื่อนบำ้น (Cross Border Service)  

 ในปี 2560 TMA เพิ่มธุรกิจขนส่งทำงบกโดยรถหวัลำก ให้บริกำรขนส่งงำนตู้คอนเทนเนอร์ น ำเข้ำและส่งออก 
รวมถงึงำนลำกตูเ้ปล่ำสำยเรอื งำนขนส่งประเภทของเหลวหรอืก๊ำซจำกบ่อเตน็ ประเทศลำว มำยงัประเทศไทย  

 
นโยบายการแข่งขนั 
  กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก แบ่งออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ตำมธุรกจิกำร
ใหบ้รกิำรดงันี้ 

1. ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรือและการขนส่งสินค้าทางบก 
1) ผูส่้งออกและผูน้ ำเขำ้ทีม่กีำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัประเทศทีส่ำยกำรเดนิเรอื CK Line ใหบ้รกิำร 
2) ผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarder, 3PL) 
3) กลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอื 

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

Global Account ของ ECU Worldwide 
2) ผูป้ระกอบกำรไทยทีใ่หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (Local Freight Forwarder) 
3) ตวัแทนออกของรบัอนุญำต (Licensed Custom Broker) 
4) ผูส่้งออกทีเ่ป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย  
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5) บรษิทัผูใ้หบ้รกิำรบรรจุหบีห่อสนิคำ้ส ำหรบันักท่องเทีย่ว (Packing Company / Packing House) ทีต่อ้งกำร
ขนส่งสนิคำ้ โดยเฉพำะสนิคำ้หตัถกรรมทีซ่ื้อจำกประเทศไทยกลบัไปยงัประเทศบำ้นเกดิ 

 
สภาวะการแข่งขนั   

1. ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรือและการขนส่งทางบก 
กำรใหบ้รกิำรในเสน้ทำงที่เป็น Niche Market ทีป่รมิำณอุปทำนระวำงเรอืโดยเฉลี่ยทัง้ปียงัไม่เกนิอุปสงค์ในตลำด 

กำรท ำก ำไรยงัคงเป็นไปในทศิทำงทีด่ ีเช่น เสน้ทำงกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัท่ำเรอืรองของญีปุ่่ น (Japan Outport) โดยเน้นกลุ่ม
สนิค้ำผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ีสนิค้ำทำงกำรเกษตร และอำหำรส ำเร็จรูป ส ำหรบักำรให้บรกิำรในเส้นทำงอื่นๆ ที่ทำงบรษิัท
ใหบ้รกิำรอยู่นัน้ จดัเป็นเสน้ทำงทีย่งัมปีรมิำณกำรขนส่งสนิคำ้เพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง อย่ำงไรกด็สีถำนกำรณ์กำรแขง่ขนัอำจพบ
กำรตดัรำคำโดยคู่แขง่ได ้เช่น ในช่วง Low Season อำจมกีำรต่อรองรำคำจำกลูกคำ้ทีม่ปีรมิำณควำมถีใ่นกำรส่งสนิคำ้สงู 

2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์
  ปัจจุบนัมผีูใ้หบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร์อยู่เป็นจ ำนวนมำก 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใหบ้รกิำรรำยย่อยในระดบัประเทศ (Local NVOCC operator) มจี ำนวนมำกกว่ำ 30 รำย ซึ่งส่วนใหญ่มี
ควำมช ำนำญในกำรใหบ้รกิำรในตลำดใดตลำดหนึ่งโดยเฉพำะ และอกีกลุ่มคอืกลุ่มผูใ้หบ้รกิำรรำยใหญ่ในระดบัโลกและระดบั
ภูมภิำค (Global / Regional NVOCC Player) ที่มจี ำนวนน้อยกว่ำ 10 รำย แต่เป็นกลุ่มผู้ให้บรกิำรที่สำมำรถให้บรกิำรได้
อย่ำงหลำกหลำยและครอบคลุมทัว่โลก จงึท ำใหก้ลุ่มผูใ้หบ้รกิำรรำยใหญ่ในระดบัโลกและระดบัภูมภิำคมส่ีวนแบ่งกำรตลำด
รวมกนัมำกถงึรอ้ยละ 30 ถงึรอ้ยละ 40   
  กำรทีบ่รษิทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นหนึ่งในเครอืขำ่ย เอก็คู่ เวลิด์ไวด์ ทีม่สีมำชกิเครอืขำ่ยในทัว่
ทุกภูมภิำคของโลก ประกอบกบักำรด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อน
เทนเนอร์มำกว่ำ 21 ปี ของเอ็กคู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) ท ำให้มบีรกิำรที่ครอบคลุมทัง้จ ำนวนและปรมิำณกำรใหบ้รกิำร
ขนส่งสินค้ำทำงทะเลแบบ LCL ทัง้หมดในประเทศไทย โดย เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)  เป็นผู้ให้บรกิำรชัน้น ำทัง้ใน
ระดบัประเทศและในระดบัโลก โดยปัจจุบนัมบีรกิำรเสน้ทำงตรง (Direct Service) จ ำนวน 27เสน้ทำง และเสน้ทำงเชื่อมต่อ
อื่นๆ อกีมำกมำย 
 
กลยุทธท์างการตลาด-  ธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

1. ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรือและการขนส่งทางบก 
1) กำรใหบ้รกิำรในเสน้ทำงทีม่ผีูใ้หบ้รกิำรน้อยรำย (Niche Market)  
กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลในเสน้ทำงทีม่ผีูใ้หบ้รกิำรน้อยรำย เพื่อหลกีเลีย่งภำวะกำรแขง่ขนั 

ดำ้นรำคำ และยงัเป็นกำรลดควำมเสีย่งจำกควำมไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทำนของกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล 

2) ควำมร่วมมอืของกลุ่มบรษิทัย่อยในเครอื 
กลุ่มบริษัท มีบริษัทในเครอืให้บริกำรเป็นผู้รบัจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น ECU TLG และ HLM ที่

สำมำรถใหบ้รกิำรลูกคำ้ผ่ำนกำรใชบ้รกิำรของ TMA และ CKT ทัง้ในส่วนของกำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก 

3) ใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ (Multimodal Transport) 
TMA ได้พฒันำกำรให้บรกิำรจำกกำรใหบ้รกิำรจำกเมอืงท่ำสู่เมอืงท่ำ (port to port) เป็นกำรขนส่งสนิค้ำต่อเนื่อง

หลำยรูปแบบ (Multimodal Transport) ซึ่งท ำใหท้ำงกลุ่มบรษิทัขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำร ทัง้กำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกรที่
ท่ำเรอืและท ำกำรขนส่งต่อเนื่องจำกท่ำเรอืไปยงัจุดหมำยปลำยทำงตำมทีลู่กคำ้ตอ้งกำร ทัง้ภำยในประเทศ และกำรขนส่งขำ้ม
พรมแดนไปยงัประเทศเพื่อนบ้ำน (Cross Border Service) เพื่อเป็นกำรเชื่อมโยงและต่อยอดกำรให้บรกิำรให้กับลูกค้ำที่
ครอบคลุมทัง้กำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก 
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4) กำรพฒันำธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงบกดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร ์(Inland Container Transport) 
TMA จะมุ่งเน้นขยำยกำรขนส่งสนิคำ้ทำงบกดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอรเ์พื่อรองรบัลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรสำยกำรเดนิเรอืที่

กลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทน และลูกคำ้ของบรษิทัย่อยในเครอื รวมถงึกำรขยำยฐำนไปยงัลูกคำ้ของสำยกำรเดนิเรอือื่นๆ อกีดว้ย 
และจะท ำกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรขยำยธุรกจิไปสู่กำรใหบ้รกิำรลำนรบัฝำกตูค้อนเทนเนอร ์(Container Depot) 

5) กำรพฒันำคุณภำพในกำรใหบ้รกิำร (Quality and Customer Focus) 
กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นในกำรพฒันำคุณภำพบรกิำร เพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนั และสรำ้งควำมพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้จงึท ำ

ใหไ้ดร้บักำรรบัรองคุณภำพและประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำร ดงันี้ 

- TMA ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2005 ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรตวัแทนผูร้บัจดักำรขนส่งสนิค้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

- CKT ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2005 ส ำหรบักำรเป็นผู้ให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเลระหว่ำง
ประเทศ โดยระบบตูค้อนเทนเนอร ์ 
 

2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์
1) กำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรชัน้น ำระดบัโลกทีม่เีครอืขำ่ยทัว่โลก  
ECU เป็นหนึ่งในผู้น ำระดบัโลกในฐำนะผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลแบบไม่มีเรือเป็นของตัวเองที่มีควำม

ช ำนำญโดยเฉพำะกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำแบบ LCL ผ่ำนเครือข่ำยของ ECU Worldwide ที่มีอยู่ทัว่โลก และให้บรกิำร
ภำยใต้แบรนด์เดยีวกนัอย่ำงแทจ้รงิ มทีมีขำยทีส่ำมำรถรองรบัลูกคำ้ทัง้ในระดบัโลก ระดบัภูมภิำค และระดบัประเทศภำยใต้
นโยบำยมุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมพงึพอใจของลูกคำ้ โดยในปี 2563 มกีำรเพิม่เสน้ทำงไปเมอืงอนิชอน ประเทศเกำหล ีและ
ยงัคงพจิำรณำกำรเปิดเสน้ทำงใหม่อยู่เสมอ 

2) กำรเขำ้ใจถงึควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กลุ่มเจำะจง เพื่อกำรใหบ้รกิำรเฉพำะกลุ่มใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
กลุ่ม ECU Worldwide มกีำรท ำกำรวจิยัเชงิคุณภำพ ดว้ยวธิกีำรสมัภำษณ์กลุ่มเจำะจง (Focus group) โดยท ำกำร

สมัภำษณ์กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทัง้ที่เป็นผู้รบัจดักำรขนส่งสินค้ำ  ทัง้ในระดบัโลกและในระดบัภูมภิำค เพื่อศึกษำถึงควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้เพื่อใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

3) กำรพฒันำคุณภำพในกำรใหบ้รกิำร 
กลุ่ม ECU Worldwide ไดท้ ำกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหม้คีวำมสะดวกคล่องตวั โดยเป็นผูใ้หบ้รกิำร

แบบ NVOCC รำยแรกทีใ่หบ้รกิำรเชื่อมโยงไปยงั INTTRA ซึ่งเป็น Web Portal ทีร่วบรวมบรกิำรต่ำงๆ ของสำยกำรเดนิเรอื
ชัน้น ำหลำยสำย ใหลู้กคำ้สำมำรถท ำจองระวำงขนส่งสนิคำ้ผ่ำนระบบออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพและคุณภำพ
กำรขนส่งโดยรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั 

4) กำรใหบ้รกิำรขนส่งทีร่วดเรว็ และมบีรกิำรทีต่อบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
ECU มุ่งเน้นกำรเพิม่เสน้ทำงขนส่งสนิคำ้ทำงตรงใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดบักำรบรกิำรทีร่วดเรว็

และสะดวกมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังจัดให้มีท่ำเรือและสถำนีบรรจุและแยกสินค้ำกระจำยอยู่ตำมพื้นที่ต่ำงๆ อันได้แก่ 
คลงัสนิคำ้ทีท่่ำเรอืคลองเตย คลงัสนิคำ้ทีส่ถำนีบรรจุและแยกสนิค้ำลำดกระบงั ลำนบรรจุและขนส่งสนิคำ้ เวยี โลจสิตกิส ์ที่
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุร ีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้ทีเ่ป็นทัง้ผูส่้งออกและผูน้ ำเขำ้ 

หลังจำก ECU Worldwide ได้ส่งทีมไอทีซอฟต์แวร์มำปรบัปรุงระบบให้สำมำรถใช้กับกระบวนกำรท ำงำนของ
ประเทศไทย ในปี 2562 โดยกำรใชโ้ปรแกรม TOPAZ ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ที ่ECU Worldwide พฒันำขึน้มำเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกใหก้บัลูกคำ้และเสรมิประสทิธภิำพกำรท ำงำนภำยในเครอืขำ่ยองค์กร ในปี 2563 ECU Worldwide ไดพ้ฒันำเวบ็ไซต์
ส ำหรบัลูกคำ้ชื่อ ecu360.com ซึ่งมกีำรเชื่อมต่อกบัระบบ TOPAZ โดยลูกคำ้สำมำรถ Log in เพื่อก ำหนดสทิธกิำรใชบ้รกิำร
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ด้ำนปฎิบตัิกำรและด้ำนขอ้มูลในแต่ละหน่วยงำนได้อย่ำงชดัเจน รวมถึงลูกค้ำเขำ้ถงึขอ้มูลระดบัประเทศหรอืระดบัภูมภิำค
ผ่ำนเวบ็ไซตด์งักลำ่วซึง่จะช่วยเพิม่ควำมใหก้บัลูกคำ้มำกยิง่ขึน้ 

 
3. กลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

3.1 ธรุกิจผู้ให้บริการรบัขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Logistics Service) 

 ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศทัง้ทำงอำกำศ ทำงทะเล และกำรขนส่งสนิค้ำผ่ำนแดน 
(Cross Border) ใหแ้ก่ลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้และส่งออกโดยตรง ทีม่บีรกิำรครอบคลุมเรื่องพธิกีำรดำ้นศุลกำกร เป็นตวัแทนออกของ 
และด ำเนินกำรเรื่องเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งใหแ้ก่ผู้น ำเขำ้และส่งออกสนิคำ้และเป็นผูใ้หค้ ำปรกึษำเกี่ยวกบัเรื่องสทิธทิำง
ภำษแีละขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรขอ อย. ใหแ้ก่ลูกคำ้ 

3.2 ธรุกิจผู้ให้บริการด้านการบริหารคลงัสินค้าและการกระจายสินค้าในประเทศส าหรบัสินค้าทัว่ไป  
(Warehouse and Distribution) 
 ด ำเนินธุรกจิบรกิำรกำรขนส่งสนิคำ้และกำรกระจำยสนิคำ้ในประเทศแบบครบวงจร ทัง้กำรรบัสนิคำ้จำกโรงงำน 

ท่ำเรอื หรอืท่ำอำกำศยำน เพื่อน ำส่งหรอืจดัเกบ็เขำ้คลงัสนิคำ้ บรกิำรคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ และบรกิำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั ใหแ้ก่
ลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้และส่งออก โดยในปัจจุบนัเรำมคีลงัสนิคำ้รองรบักำรบรกิำรในพืน้ทีร่วม 3,296 ตำรำงเมตร โดยตัง้อยู่บนถนน
คลองส่งน ้ำสุวรรณภูมบิำงนำ-ตรำด กม.19 ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพดำ้นโลจสิตกิสใ์นประเทศไทย 
 
นโยบายการแข่งขนั 
  กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์แบ่งออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ตำมธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดงันี้ 

1. ธรุกิจผู้ให้บริการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไดแ้ก่ผูน้ ำเขำ้และผูส่้งออกสนิคำ้ โดยเน้นทีผู่น้ ำเขำ้สนิคำ้ทัง้สนิคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมและ 

สนิคำ้อุปโภคบรโิภค ไดแ้ก่ สนิคำ้ดำ้นโทรคมนำคมและคอมพวิเตอร ์เสือ้ผำ้ เครื่องส ำอำง อำหำร ยำและเวชภัณฑ ์เป็นตน้ 

2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบับริหารโลจิสติกสภ์ายในประเทศ 
 กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยหลกัเป็นผูน้ ำเขำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ ทัง้ในประเทภอุปโภคและบรโิภคทีมู่ลค่ำค่อนขำ้งสูง 

โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรใช้บริกำรด้ำนคลังสินค้ำ กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง รวมทัง้ กำรกระจำยสินค้ำ
ภำยในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบดว้ยลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรทีม่สีำขำอยู่ภำยในหำ้งสรรพสนิคำ้ 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศและอุปกรณ์ส ำนักงำน ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์กฬีำ ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑสุ์ขภำพ
และควำมงำม และผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้เครื่องแต่งกำย อำท ิเสือ้ผำ้และกระเป๋ำแฟชัน่ 

 

สภาวะการแข่งขนั 
1. ธรุกิจผู้ให้บริการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 กำรแข่งขนัในธุรกิจกำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศอยู่ในระดบัสูงจำกกำรที่มผีู้ให้บรกิำรในตลำดเป็น
จ ำนวนมำกทัง้ผูใ้หบ้รกิำรในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิำค และระดบัโลก  และกำรทีแ่นวโน้มดำ้นกำรส่งออกของไทยเปลีย่น
จำกเดมิทีเ่ป็นกลุ่มสนิคำ้ดำ้นกำรเกษตร มำเป็นกำรพัฒนำสนิคำ้ทีม่มีูลค่ำสูงมำกขึน้ ดงันัน้แมมู้ลค่ำในกำรส่งออกจะสูงขึ้น 
แต่อตัรำกำรเตบิโตของปรมิำณกำรส่งออกมแีนวโน้มลดลง อำจส่งผลต่อปรมิำณกำรใชบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสท์ีค่ดิค่ำระวำง
ตำมปรมิำณกำรขนส่ง  
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2. ธรุกิจผู้ให้บริการรบับริหารโลจิสติกสภ์ายในประเทศ 
 ปัจจุบนัธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรมกีำรเปิดใหบ้รกิำรกนัอย่ำงแพร่หลำย ทัง้คู่แข่งรำยใหญ่ทีเ่ป็น

บรษิทัขำ้มชำต ิและคู่แขง่ทีเ่ป็นบรษิทัของไทยอกีจ ำนวนมำกทีใ่หบ้รกิำรในลกัษณะเดยีวกนั ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งท ำกำรวำง
ต ำแหน่งขององคก์รในทศิทำงทีช่ดัเจน เพื่อใหง้ำ่ยในกำรสื่อสำร และแขง่ขนักบัคู่แขง่ต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

 
กลยุทธท์างการตลาด - ธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

1. การให้บริการแบบครบวงจร 
 กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรแบบครบวงจร (One-stop Service) มกีำรใหบ้รกิำรครอบคลุมทุกขัน้ตอนของ

กำรด ำเนินงำนธุรกิจโลจสิตกิส์ โดยเน้นจุดแขง็ทัง้ของ TLG ในฐำนะผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ และ 
TSC ในฐำนะผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรบรหิำรโลจสิตกิสภ์ำยในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกำรใหบ้รกิำรและสำมำรถน ำเสนอโซลูชัน่ทีม่ ี
ประสทิธภิำพ และตน้ทุนโลจสิตกิสท์ีส่ำมำรถแขง่ขนัไดใ้หแ้ก่ลูกคำ้ 

2. การมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างให้ผลิตภณัฑโ์ลจิสติกส ์
 กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรให้บริกำร โดยใช้ควำมช ำนำญในกำรบริหำรโลจสิติกส์อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ ตัง้แต่กำรวำงแผนขนส่ง กำรจดัเกบ็ และกระจำยสนิคำ้ตำมค ำสัง่ซื้อทีไ่ดร้บั วเิครำะหข์อ้มลูในกำรแกไ้ขปัญหำ
ใหก้บัลูกคำ้เพื่อใชใ้นกำรลดตน้ทุน หรอืแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำนใหก้ำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และมุ่งเน้นทีจ่ะเป็นผูน้ ำ
กำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสส์ ำหรบักลุ่มสนิคำ้ทีก่ลุ่มบรษิทัตัง้เป้ำหมำยไว ้ 

3. การมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑโ์ลจิสติกสใ์หม่ๆ 
 กลุ่มบรษิัทมุ่งเน้นกำรพฒันำผลติภณัฑ์โลจสิติกส์ใหม่ๆ เพื่อรองรบัแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละ

รปูแบบกำรคำ้ใหม่ รวมถงึพฤตกิรรมของลูกคำ้ทีเ่ปลีย่นไป เช่น E-fulfillment เพื่อรองรบักลุ่มลูกคำ้อคีอมเมริซ์ 

4. การพฒันาบุคลากรให้เป็น Logistics Solution Partner 
 กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นกำรเตบิโตและกำรสรำ้งสมัพนัธภำพทีด่กีบัลูกคำ้ในระยะยำว โดยเน้นพฒันำศกัยภำพบุคลำกรให้

มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรเป็นทีป่รกึษำและใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์ผ่ำนกำรรบัฟังปัญหำและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็น
หลกั เพื่อสรำ้งโลจสิตกิสโ์ซลูชัน่สใ์หต้อบโจทยลู์กคำ้แต่ละรำย 

5. การยกระดบัและพฒันาคณุภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มคีุณภำพ มีควำมตรงต่อเวลำและปลอดภยั ด้วยประสิทธิภำพในกำรบรหิำร

จดักำรคุณภำพในกำรใหบ้รกิำร โดยไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร ดงันี้ 

- TLG ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ระหวำ่งประเทศ ในปี 
2559 

- TSC ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศ ในปี 
2560 

- ธุรกิจผู้ให้บริกำรจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ บริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องกบัโลจสิตกิสค์รบวงจร และในปี 2563 บรษิทัไดเ้ริม่ขยำยกำรใหบ้รกิำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal) ใหแ้ก่ลูกคำ้ทีม่งีำนในลกัษณะโปรเจกต์ เช่น กำร
ขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลจำกประเทศจนีมำยงัประเทศไทย และท ำกำรขนส่งสนิคำ้ขำ้มแดนทำงรถไปยงัประเทศ
ลำว นอกจำกนัน้ บริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนขำยส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำระหว่ ำงประเทศให้มี
ประสทิธภิำพมำกยิง่ขีน้ 
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- ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ บรษิทัตัง้เป้ำกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งอตัรำกำรท ำก ำไรต่อตำรำงเมตร
ใหม้ำกยิง่ขึน้ โดยจะไม่เน้นกลุ่มลูกคำ้ทีม่คีวำมต้องกำรเพยีงกำรจดัเกบ็สนิคำ้ แต่จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคำ้ทีม่กีำร
ใชบ้รกิำรทีห่ลำกหลำยประเภทในคลงัสนิคำ้ 

- เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของกำรใหบ้รกิำรดำ้น Fulfillment ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้อคีอมเมริ์ซและโซเชยีลคอมเมริ์ซ
ในปี 2563 บรษิัทได้ด ำเนินกำรรวมศูนย์จุดกำรบรรจุสนิคำ้แบบเบ็ดเสร็จ (Centralized Fulfillment Station) 
โดยมกีำรตดิตัง้ระบบคดัแยกสนิคำ้อตัโนมตัเิพิม่ เพื่อประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำร สำมำรถลดต้นทุนในกำร
ท ำงำน เพิ่มควำมรวดเร็ว และพร้อมรองรบัทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มธุรกิจอีคอมเมริ์ซและโซเชยีล
คอมเมริซ์ทีจ่ะเพิม่มำกขึน้ในอนำคต 

 

4. กลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 
4.1 ธรุกิจการให้บริการโลจิสติกสส์ าหรบัเคมภีณัฑแ์ละ สินค้าอนัตราย (Hazardous and Dangerous  
Goods Logistics Integrator) 
ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร  (Logistics Integrator) ให ้บร ิกำรขนส่งส ินค้ำ

อนัตรำยและเคมภีณัฑร์ะหว่ำงประเทศทัง้ทำงอำกำศและทำงทะเล บรกิำรเดนิพธิกีำรศุลกำกรและตวัแทนออกของ (Customs 
Clearance) ทัง้ส ำหรบักำรน ำเขำ้และกำรส่งออก บรกิำรคลงัสนิคำ้และจดักำรสนิคำ้คงคลงัส ำหรบัสนิคำ้เคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้
อนัตรำยโดยเฉพำะ และบรกิำรขนส่งและกระจำยสนิค้ำในประเทศหรอืจดัส่งออกจำกคลงัสนิค้ำไปยงัต่ำงประเทศ โดยใน
ปัจจุบนัเรำมคีลงัสนิคำ้เฉพำะทำงส ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิค้ำอนัตรำยใหบ้รกิำรตัง้อยู่ในโครงกำร  Frasers Logistics Park 
บนถนนบำงนำ-ตรำด กม. 39 จ.ฉะเชงิเทรำ บนพืน้ที ่26,800 ตร.ม. โดยในปีพ.ศ. 2563 มกีำรขยำยพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำย
เพิม่ขึน้อกี 1,130 ตร.ม. เพื่อรองรบัควำมต้องกำรกลุ่มลูกคำ้ทีเ่ตบิโตสูงขึน้ ซึ่งมทีัง้พืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคำ้แบบทัว่ไปและจดัเกบ็
แบบหอ้งเยน็ 

4.2 ธรุกิจผู้ให้บริการด้านบรรจภุณัฑสิ์นค้าอนัตราย (Dangerous Goods Packaging Solution  
Provider) 
ด ำเนินธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์และให้บรกิำรรบับรรจุส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยที่ใช้ในกำรขนส่งสนิค้ำทำง

อำกำศ นับตัง้แต่บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ไดร้่วมลงทุนในบรษิทั DG Packaging Pte., Ltd. (DGPS) 
ในปี 2561 ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร์ที่ด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์และใหบ้รกิำรรบับรรจุส ำหรบั
สนิคำ้อนัตรำยทีใ่ชใ้นกำรขนส่งสนิคำ้ ถอืเป็นก้ำวย่ำงส ำคญัของกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคำ้อนัตรำยใน
กำรด ำเนินตำมแผนกลยุทธก์ำรขยำยธุรกจิในต่ำงประเทศตำมทีบ่รษิทัไดว้ำงไว ้โดยเฉพำะในประเทศสงิคโปร์ทีน่อกจำกจะ
เป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำในภูมภิำคอำเซยีนแล้ว สงิคโปร์ยงัเป็นศูนย์กลำงของตลำดโลจสิตกิส์ส ำหรบัสนิค้ำเคมแีละสินค้ำ
อนัตรำยในภูมภิำคนี้อกีดว้ย  

 
นโยบายการแข่งขนั 
  กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ตำมธุรกจิกำร
ใหบ้รกิำรดงันี้ 

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

 กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคำ้ในอุตสำหกรรมเคม ีเช่น บรษิทัผูผ้ลติ ผูจ้ ำหน่ำย และผูใ้ชเ้คมภีณัฑแ์ละสนิคำ้
อนัตรำย เป็นตน้ รวมถงึบรษิทัผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิสท์ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยฐำนของลูกคำ้ของบรษิทัมำกกว่ำรอ้ย
ละ 90 เป็นบรษิัทขำ้มชำต ิ(Multinational Corporation) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรษิทัจำกทวปียุโรป ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ญี่ปุ่ น 
เกำหล ีจนี เป็นหลกั  ในขณะทีบ่รษิทัในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบรษิทัรำยย่อย (SME)  
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 ลกัษณะกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ทีเ่ป็นบรษิทัขำ้มชำต ิส่วนใหญ่หำกมปีรมิำณงำนจ ำนวนมำกจะด ำเนินกำรในลกัษณะ
กำรเปิดประมลูเพื่อแขง่ขนักำรใหบ้รกิำรและจะมกีำรลงนำมสญัญำกำรใหบ้รกิำรเป็นระยะเวลำ 1-3 ปี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน
กำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้อนัตรำย  

2. ธรุกิจผู้ให้บริการด้านบรรจภุณัฑสิ์นค้าอนัตราย (Dangerous Goods Packaging Solution  
Provider) 

 กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยส ำคญัไดแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิส ์ทีเ่ลอืกใชบ้รกิำรแบ่งบรรจุ บรกิำรส ำแดงขอ้มลูสนิคำ้อนัตรำย 
และกำรตดิฉลำกบรรจุภณัฑ์ใหม้คีวำมสอดคล้องกบัขอ้ก ำหนดของกำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยระหว่ำงประเทศทำงอำกำศของ 
DGP กลุ่มลูกคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนตท์ีเ่น้นมำตรฐำนบรรจุภณัฑค์ุณภำพและมำตรฐำนสงู และกลุ่มลูกคำ้ในอุตสำหกรรม
เคมภีณัฑท์ีเ่น้นในดำ้นกำรส่งตวัอย่ำงสำรเคม ี(สนิคำ้อนัตรำย) ไปยงัประเทศต่ำงๆ ทีลู่กคำ้ตอ้งกำรเปิดตลำดใหม่ 
 
สภาวะการแข่งขนั 

รูปแบบของธุรกจิของกลุ่มบรษิทั มุ่งเน้นใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรส ำหรบัอุตสำหกรรมเคมภีณัฑ์และ
สนิคำ้อนัตรำยเป็นหลกั โดยกำรน ำองคค์วำมรูเ้ฉพำะดำ้นสำรเคมแีละสนิคำ้อนัตรำยมำผสำนกบักำรบรหิำรจดักำรโลจสิติกส์
แบบบูรณำกำร  ท ำให้ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบรษิัทจะเลอืกใช้บรกิำรด้ำนโลจสิติกส์มำกกว่ำ 1 บรกิำร (Multi-Services หรอื 
Integrated Services)    
  ภำวะของกำรแขง่ขนัในธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัสำรเคมแีละสนิคำ้อนัตรำยนี้  พบว่ำมลีกัษณะทีเ่ฉพำะตวัเนื่องจำกมี
คู่แข่งในตลำดน้อยรำย ทีจ่ะสำมำรถใหบ้รกิำรโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรส ำหรบัสำรเคมแีละสนิคำ้อนัตรำยไดเ้ช่นเดยีวกบัทำง
กลุ่มบรษิัทส่วนใหญ่ทีพ่บจะเป็นคู่แข่งที่ใหบ้รกิำรด้ำนโลจสิติกส์บำงบรกิำรแก่กลุ่มสนิค้ำที่เป็นสำรเคมแีละสนิคำ้อนัตรำย 
หรอืคู่แข่งทีใ่ห้บรกิำรโลจสิตกิส์ได้ครบวงจรแต่กำรใหบ้รกิำรจะไม่ได้มคีวำมช ำนำญเฉพำะด้ำนเกี่ยวกบัสำรเคมแีละสนิคำ้
อนัตรำย และดว้ยสภำวะของกำรใหค้วำมส ำคญัแก่กำรรกัษำควำมปลอดภยั ทัง้ดำ้นชวีอนำมยั สิง่แวดล้อม และควำมมัน่คง 
ทำงภำคอุตสำหกรรมเคมจีงึเริม่ใหค้วำมส ำคญักบัศกัยภำพของผูป้ระกอบกำรโลจสิตกิสใ์นกำรใหบ้รกิำรขนส่งและกระจำย
สนิคำ้อนัตรำยและสำรเคมไีดอ้ย่ำงถูกต้อง ปลอดภยั และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดดำ้นกำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยทีม่คีวำมซบัซอ้น
และมคีวำมยุ่งยำกมำกขึน้ 
   นอกจำกนี้  กำรให้บรกิำรด้ำนบรรจุภณัฑ์ส ำหรบัเคมภีณัฑ์และสนิค้ำอนัตรำยส ำหรบักำรขนส่งทำงอำกำศ ต้อง
อำศยัควำมรูค้วำมเขำ้ใจในขอ้ก ำหนดดำ้นกำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยทำงอำกำศทีบ่งัคบัใชโ้ดย IATA/ICAO ซึ่งผูใ้หบ้รกิำรรบั
ขนส่งจ ำเป็นต้องได้รบักำรอบรมควำมรู้เฉพำะเพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสำกลอย่ำงเคร่งครดั ดงันัน้จงึเป็น
โอกำสทีด่ใีนกำรลดระดบักำรแขง่ขนัและเอือ้ต่อกำรเตบิโตของด ำเนินธุรกจินี้ในอนำคต 
 
กลยุทธท์างการตลาด -  ธรุกิจการให้บริการโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย  

1. การให้บริการแบบครบวงจรส าหรบัอตุสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตรายโดยเฉพาะ และการ 
เป็นผู้จ าหน่ายและให้บริการด้านบรรจภุณัฑส์ าหรบัสินค้าอนัตรายชัน้น าในระดบัภมิูภาคและขยายธรุกิจสู่
ระดบัโลก 

 กลุ่มบรษิทัมวีตัถุประสงค์ในกำรพฒันำและด ำเนินกำรใหก้ลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรแก่
ลูกค้ำในอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์และสินค้ำอันตรำยโดยเฉพำะ  (Specialized Logistics Integrator)  จึงมุ่งเน้นกำรพฒันำ
บรกิำรใหม้คีรอบคลุมควำมต้องกำรทีห่ลำกหลำยและเฉพำะทำงมำกขึน้ของลูกคำ้ในภำคอุตสำหกรรมเคมภีณัฑ์และสินค้ำ
อนัตรำย  โดยพฒันำกำรให้บริกำรรูปแบบต่ำงๆ แก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรจดัตัง้  HTM เพื่อเป็นบริษัทขนส่งและ
กระจำยสินค้ำอันตรำยโดยเฉพำะ ซึ่งจ ำเป็นต้องมีองค์ประกอบด้ำนคุณภำพกำรบริกำรของพนักงำนขบัรถ คุณภำพ
รถบรรทุกรวมถึงระบบกำรบ ำรุงรกัษำ และระบบบรหิำรจดักำรภำยในทีด่ ี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ควำมเขม้งวดในด้ำนควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยั สิง่แวดล้อมและควำมมัน่คง และไดจ้ดัตัง้ DGP เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นบรรจุภณัฑ์สนิคำ้อนัตรำยที่ผ่ำน
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กำรควบคุมคุณภำพ และผ่ำนกำรทดสอบและรบัรองมำตรฐำนของบรรจุภณัฑส์นิคำ้อนัตรำยตำมขอ้ก ำหนดดำ้นกำรทดสอบ
บรรจุภณัฑแ์ละกำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยของสหประชำชำต ิกำรใหบ้รกิำรทีค่รบวงจรจะมส่ีวนช่วยใหลู้กคำ้เลอืกใชบ้รกิำรและ
เพิม่รำยไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัมำกขึน้   

2. การมีจดุยืนทางด้านกลยุทธท่ี์ชดัเจน ในการเป็นผู้ทีความรู้และความเช่ียวชาญด้านโลจิสติกส ์
ส าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

กลุ่มบรษิัทวำงต ำแหน่งด้ำนกลยุทธ์ของกลุ่มบรษิัท โดยมุ่งเน้นกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนโลจิสติกส์ส ำหรบัสินค้ำ
อนัตรำย (DG Logistics Specialist) ซึ่งเป็นกำรสื่อสำรถึงควำมเข้ำใจในเชิงลึกของบริกำรที่กลุ่มบริษัทมีไปสู่กลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยหลกัทีส่่วนใหญ่ทีเ่ป็นบรษิทัขำ้มชำต ิ (Multinational Corporation) ในอุตสำหกรรมเคมภีณัฑ ์โดยเน้นองคป์ระกอบ
ทีส่ ำคญัของกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยคุณค่ำ 3 ประกำร ไดแ้ก่ 

1) องคค์วำมรูด้ำ้นกำรจดักำรสำรเคม ี(Chemical Knowledge) 
กำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑเ์ป็นเรื่องทีล่ะเอยีดอ่อนและมคีวำมซบัซอ้นสงู  จงึจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรูค้วำม

เชีย่วชำญเฉพำะดำ้นของบุคลำกร รวมถงึควำมเขำ้ใจในกฎหมำย ขอ้ก ำหนด ระเบยีบปฏบิตัทิัง้ในระดบัประเทศ และระหว่ำง
ประเทศ กลุ่มบรษิทัจงึจดัใหม้รีะบบบรหิำรจดักำรองคค์วำมรูภ้ำยใน กำรวำงแผนกำรฝึกอบรมควำมรูด้ำ้นสนิคำ้อนัตรำยและ
เคมีภัณฑ์เฉพำะทำงไว้อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่มีองค์ควำมรู้เชิงเทคนิค 
(Technical Knowledge Based DG Logistics Integrator) และน ำไปสู่กำรพัฒนำบริกำรมูลค่ำเพิ่มใหม่ๆ และกำรพัฒนำ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  

2) ควำมเชีย่วชำญดำ้นโลจสิตกิส ์(Logistics Expertise) 
กลุ่มบรษิทัมกีำรพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดร้บัรำงวลั และกำรรบัรองมำตรฐำน

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

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

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

- HTM ได้รบัรำงวลั “มำตรฐำนคุณภำพบริกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก” จำกกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวง
คมนำคม ในวนัที ่7 มถิุนำยน 2561 

- DGP ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร ISO 9001: 2015 เมื่อวนัที ่21 พฤษภำคม 2562 
 

3) ควำมเป็นเลศิดำ้นควำมปลอดภยั (Safety Excellence) 
ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลศิดำ้นควำมปลอดภยั  

อำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และควำมมัน่คง โดยกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ปรัชญำ Responsible Care® ดูแลด้วยควำม

รบัผดิชอบ ซึ่งหมำยถงึกำรมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงถูกต้อง  ตรงไปตรงมำ โปร่งใส และตรวจสอบได้เสมอ เพื่อกำร

พฒันำของธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืในระยะยำว                                                                                                      

HLM ได้รบัมอบประกำศเกียรติคุณ ผ่ำนกำรประเมนิระดบั Platinum กำรจดัท ำระบบกำรจดักำรควำมปลอดภัย   
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (Occupational Safety and Health Management System Standard) 
โครงกำรพฒันำสถำนประกอบกจิกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำร
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ท ำงำน ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที ่2 มนีำคม 2563 โดยสถำบนัส่งเสรมิควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน (องคก์รมหำชน) (สสปท.) กระทรวงแรงงำน 

3. การให้ความรู้และมี ส่วนร่วมในเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ และการด าเนินกิจกรรมด้านความ
 รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
ความส าคญัของการขนส่งเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

กลุ่มบรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรมส่ีวนร่วมในเครอืขำ่ยหน่วยงำนต่ำงๆ และกจิกรรมดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เพื่อเป็นกำรสรำ้งเครอืข่ำยทำงธุรกจิและช่วยส่งเสรมิภำพลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นองค์กรทีม่อีงคค์วำมรูเ้ชงิเทคนิค มคีวำม
เชีย่วชำญเฉพำะทำง รวมถงึสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคำ้ทีเ่ลอืกใชบ้รกิำรเพื่อควำมยัง่ยนืของธุรกจิในระยะยำว กำรเขำ้ร่วม
ประชุมและกำรเป็นวทิยำกรให้ควำมรู้แก่องค์กรและสถำบนัต่ำงๆ เป็นกำรส่งเสรมิให้ผู้ประกอบกำรมคีวำมรู้เกี่ยวกบัโลจิ
สตกิสส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยมำกขึน้ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมสนิคำ้อนัตรำยหนัมำเลอืกใชผู้ใ้หบ้รกิำรด้ ำนโลจิ
สติกส์ส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยโดยเฉพำะ อย่ำงเช่นกลุ่มบรษิัทมำกขึน้  โดยผู้แทนของกลุ่มบรษิทัเขำ้ร่วมกิจกรรมด้ำนควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมผ่ำนเครอืขำ่ยหน่วยงำนต่ำงๆ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรทีห่ลำกหลำยในหลำยปีทีผ่่ำนมำ เช่น 

1) ดำ้นโลจสิตกิส ์
- โครงกำรฝึกอบรมยกระดบัองค์ควำมรู้ให้กับลูกค้ำส ำคญัของบริษัทซึ่งด ำเนินกำรตลอดปี พ.ศ. 2563 ต่อ

เน่ืองมำจำกปี พ.ศ. 2562 
- กำรเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในหลักสูตรส ำหรับนักบริหำรโลจิสติกส์ระดบัต้น (Logistics Management for 

Young Executive Program) ซึ่งเป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 
มหำวทิยำลยัศรปีทุม ร่วมกบัสมำคมผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรยีนธุรกจิกำร
ขนส่งและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ (ITBS) 

- ผูแ้ทนบรษิทัไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของคณะกรรมกำรทีป่รกึษำเพื่อกำรพฒันำก ำลงัคนดำ้นโลจสิตกิส ์
( Industry Competency Board: Logistics) ของสถ ำบันคุณวุ ฒิวิช ำชีพ  ( อ ง ค์ ก รมห ำชน ) ( Thailand 
Professional Qualification Institute (Public Organization): TPQI) 

-  กำรเป็นวทิยำกรอบรมใหก้บัสถำบนักำรศกึษำ สถำบนัฝึกอบรม มหำวทิยำลยั สมำคมในภำคอุตสำหกรรม 
โลจสิตกิสท์ัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่ใหค้วำมรูใ้นดำ้นโลจสิตกิส ์กำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ กำรขนส่งและ
กำรจดัเกบ็สนิคำ้อนัตรำย กำรจ ำแนกและกำรตดิฉลำกสำรเคม ีกำรประเมนิควำมเสีย่งสำรเคม ีกฎหมำยดำ้น
กำรก ำกบัดแูลวตัถุอนัตรำยในประเทศไทย เป็นตน้ 

 

2)   ดำ้นกำรจดักำรสำรเคม ี
-  กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นทีป่รกึษำในกลุ่มอุตสำหกรรมเคม ีสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็นผูแ้ทนร่วม

บรรยำยในงำนเสวนำ “เคม…ีพระเอกหรอืผูร้ำ้ย” ของกลุ่มอุตสำหกรรมเคม ีสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
- กำรได้รบัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นประธำนกลุ่ม Responsible Care® ดูแลด้วยควำมรบัผดิชอบ กลุ่มอุตสำหกรรมเคม ี

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมกีำรด ำเนินงำนผลกัดนัแผนงำนของหน่วยงำนผ่ำนควำมร่วมมอืทัง้ใน
และต่ำงประเทศในหลำยๆ ด้ำน เช่น กำรด ำเนินกำรจัดกำรประชุม ASEAN Chemical Regulatory 
Cooperation Workshop (ARCP) ในรูปแบบ Webinar ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ โดยมผีู้แทนจำกภำครำชกำร
และเอกชนจำก 10 ประเทศในประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนเขำ้ร่วมประชุม   

- กำรด ำเนินโครงกำรควำมร่วมมอืทำงดำ้นกำรจดักำรสำรเคมกีบัสมำคมศษิย์เก่ำศูนย์วฒันธรรมเอเซยีและทุน
ฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 
ผ่ำนกำรสนับสนุนจำกกระทรวงเศรษฐกจิ กำรคำ้และอุตสำหกรรม ของประเทศญี่ปุ่ น (Ministry of Economic 
Trade and Industry, Japan) ร่วมด ำเนินกำรกับกองบริหำรจดักำรวตัถุอนัตรำย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
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กระทรวงอุตสำหกรรม ประเทศไทย ในกำรจดัสมัมนำ เรื่อง กำรจ ำแนกประเภทและติดฉลำกสำรเคมทีีเ่ป็น
ระบบเดยีวกนัทัว่โลก (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS)  

- กำรเป็นผูแ้ทนของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและวทิยำกรถ่ำยทอดควำมรูด้ำ้นในกำรบรรยำยในเวทกีำรสมัมนำ
วชิำกำรในเรื่อง กำรน ำระบบ GHS ไปใชแ้ละกำรประเมนิควำมเสีย่งสำรเคมตี่อสุขภำพและสิง่แวดลอ้ม 

 -    กำรเข้ำร่วมให้ควำมคิดเห็นต่อกำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติสำรเคมี (The 
Chemicals Act) และเรื่องแนวทำงกำรจดัท ำกฎหมำยล ำดบัรอง 

-   กำรร่วมด ำเนินโครงกำรในฐำนะทีป่รกึษำโครงกำรระบบท ำเนียบสำรเคมแีละวตัถุอนัตรำยแหง่ชำต ิและ ระบบ
กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัสำรเคมแีละวตัถุอนัตรำยของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

- กำรเป็นวทิยำกรอบรมใหก้บัสถำบนักำรศกึษำ สถำบนัฝึกอบรม มหำวทิยำลยั สมำคม ในภำคอุตสำหกรรม
เคมภีณัฑท์ัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่ใหค้วำมรูใ้นดำ้นกำรขนส่งและกำรจดัเกบ็สนิคำ้อนัตรำย กำรจ ำแนกและ
กำรตดิฉลำกสำรเคม ี กำรประเมนิควำมเสีย่งสำรเคม ี กฎหมำยดำ้นกำรก ำกบัดแูลวตัถุอนัตรำยในประเทศไทย 
เป็นตน้    

 3)    ดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้ม 
 - กำรเป็นที่ปรกึษำ ให้ขอ้เสนอแนะและควำมเห็นต่อกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์ และเขำ้ร่วมประชุมให้ควำม

คดิเหน็กบัทำงคณะกรรมบรหิำรศูนย์ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
(ศปอส.) 

 - กำรเป็นวทิยำกรเขำ้ร่วมเวทเีสวนำสำธำรณะ งำนเวทจีุฬำฯ เสวนำ ครัง้ที่ 24 เรื่อง "ระเบดิเบรุต จุดชนวน
ควำมปลอดภยัอย่ำงยัง่ยนื" จดัขึน้โดยจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

  - กำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภยัต่อกำรเกบ็รกัษำสำรเคมแีละสนิค้ำอนัตรำยในงำนประชุมสำมญั  ประจ ำปี 
ของ สมำคมผูป้ระกอบธุรกจิวตัถุอนัตรำย (Hazardous Substances Logistics Association: HASLA) 

 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัมปัีจจยัควำมเสีย่งหลกัเกีย่วกบักำรประกอบธุรกจิ ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  ดงันี้ 

1. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงคู่ค้าทางธรุกิจรายใหญ่ 

กลุ่มธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศในส่วนกำรประกอบธุรกจิตวัแทนสำยกำรบนิ กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนใน
กำรจดัหำบรกิำรระวำงสนิค้ำทำงอำกำศใหแ้ก่ลูกค้ำจำกบรษิัท ไทยแอร์เอเชยีเอก็ซ์ จ ำ กดั (“TAAX”) และบรษิัทไทยแอร์
เอเชีย จ ำกัด (“TAA”) ในปี 2561 – ปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 27.1 และร้อยละ 31.8 ของต้นทุนรวมของบริษัท
ตำมล ำดบัจงึถอืไดว้่ำกลุ่มธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้ทำงอำกำศของกลุ่มบรษิทั มคีวำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิคู่คำ้รำยใหญ่ 
ซึ่งหำกกลุ่มบรษิทัไม่ไดร้บักำรต่อสญัญำในกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิเหล่ำนี้ในอนำคต อำจส่งผลต่อกำรจดัหำบรกิำรของ
กลุ่มบรษิทัและอำจส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศของกลุ่มบรษิทัลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญัได้ 

อย่ำงไรกต็ำมตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป กลุ่มบรษิทัไดปิ้ดควำมเสีย่งจำกกำรพึ่งพงิคู่คำ้ทำงธุรกจิรำยใหญ่ดงักล่ำว 
จำกกำรที่กลุ่มบริษัทได้มีกำรเจรจำกับทำงกลุ่มแอร์เอเชีย และได้เริ่มด ำเนินธุรกิจโดยจัดตัง้บริษัทร่วมทุนกับบริษัท         
เทเลพอร์ต เอเวอรี่แวร์ จ ำกัด (“TLP”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย ชื่อ บริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด       
(“TLP-TH”) เพื่อประกอบธุรกจิตวัแทนสำยกำรบนิใหก้บักลุ่มแอร์เอเชยี ซึ่งรวมถึง บรษิัท ไทยแอร์เอเชยีเอ็กซ์ จ ำกดั และ
บรษิัท ไทยแอร์เอเชยี จ ำกดั โดยควำมร่วมมอืดงักล่ำวจะท ำให้บรษิทัลดควำมเสี่ยงในกำรต่ออำยุสญัญำตวัแทนกำรขำย
ระวำงสนิคำ้กบัทำง TAA และ TAAX 
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อย่ำงไรกด็ ีเพื่อเป็นกำรลดกำรพึง่พงิสำยกำรบนิใดสำยกำรบนิหนึ่งและเพิม่เสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรใหค้รอบคลุมมำก
ขึ้น กลุ่มบรษิัทยงัมกีำรติดต่อและเจรจำขอเป็นตวัแทนกำรขำยระวำงสนิคำ้กบัสำยกำรบนิอื่นๆ โดยมุ่งเน้นกำรติดต่ อและ
เจรจำธุรกจิกบัสำยกำรบนิทีม่เีสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรทีไ่มท่บัซอ้นกบัเสน้ทำงกำรบนิของสำยกำรบนิกลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทนกำร
ขำยระวำงสินค้ำในปัจจุบนั ทัง้ในประเทศและในภูมิภำคอำเซียน (AEC) ซึ่งกลุ่มบริษัทมีจ ำนวนสำยกำรบินให้บริกำร
ด ำเนินงำนเป็นตวัแทนกำรขำยระวำงสนิคำ้เพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง และท ำใหก้ลุ่มบรษิทัไม่ไดพ้ึง่พำสำยกำรบนิใดเป็นหลกั โดย
ในปี 2563 ทีผ่่ำนมำนัน้คู่คำ้ทำงธุรกจิรำยใหญ่ของบรษิทัคอื บรษิทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) ซึง่มตีน้ทุนในกำรใหบ้รกิำร
คดิเป็นเพยีง รอ้ยละ 4.2 ของตน้ทุนรวมของบรษิทั 

2. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ ่

กลุ่มธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยหนึ่ง ในปี 2562 – 2563 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.6 
และร้อยละ 21.3 ของรำยได้รวมของกลุ่มธุรกิจบรหิำรจดักำรโลจสิติกส์ตำมล ำดบั จงึถือได้ว่ำกลุ่มธุรกิจกำรบรหิำรจดักำร    
โลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิลูกคำ้รำยใหญ่ ซึ่งหำกในอนำคตสญัญำกำรใหบ้รกิำรระหว่ำงกลุ่มบรษิทั
และลูกคำ้หมดอำยุลง และลูกคำ้รำยนี้ไม่ท ำกำรต่อสญัญำและหยุดใชบ้รกิำรของกลุ่มธุรกจิบรหิำรจดักำรโลจสิตกิสข์องกลุ่ม
บรษิทั อำจส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในกลุ่มธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทัลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั 
อย่ำงไรกด็เีมื่อเปรยีบเทยีบรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ขำ้งต้นกบัรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิัทจะเหน็ว่ำมสีดัส่วนทีน้่อยมำก คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.2 และรอ้ยละ 2.3 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัในปี 2562-2563 ตำมล ำดบั 

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัตระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำวเป็นอย่ำงดจีงึไดม้กีำรวำงแผนธุรกจิใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจของ
กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นกำรใหบ้รกิำรทีด่ีเพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัลูกคำ้ โดยจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อใหลู้กคำ้ต่อสญัญำ
กบักลุ่มบรษิทัอย่ำงต่อเนื่อง และส ำหรบัลูกคำ้ประจ ำทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทีด่กีบักลุ่มบรษิทัมำเป็นระยะเวลำนำนไดม้กีำรจดัท ำ
แผนสญัญำระยะยำวหรอืสญัญำต่อเนื่อง รวมทัง้มกีำรจดัท ำแผนกำรหำลูกคำ้รำยใหม่ๆ เพิม่เตมิเพื่อเป็นกำรขยำยธุรกจิและ
เป็นกำรทดแทนกรณีลูกคำ้รำยเดมิไม่ต่อสญัญำกบักลุ่มบรษิทั ซึง่จะเหน็ไดจ้ำกอตัรำพึง่พงิลูกคำ้รำยใหญ่ทีล่ดลงต่อเนื่อง 

ในช่วงระยะเวลำกว่ำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรต่อสญัญำกบัลูกคำ้และมกีำรใหบ้รกิำรเสมอมำ นอกจำกนี้
เนื่องจำกกลุ่มบรษิทั มกีำรใหบ้รกิำรในหลำยกลุ่มธุรกจิ ทีม่กีำรใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำยในรำคำตลำดทีม่คีวำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัสูง จงึถอืเป็นหนึ่งในขบวนกำรทีช่่วยลดควำมเสีย่งในกำรพึง่พงิลูกคำ้ประเภทใดประเภทหนึ่งทัง้ส ำหรบัเฉพำะกลุ่ม
ธุรกจิและส ำหรบักลุ่มบรษิทัโดยรวมได ้

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าระวาง 

ต้นทุนค่ำระวำงเครื่องบนิและต้นทุนค่ำระวำงเรอืถือเป็นต้นทุนหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท โดยในปี 

2562 – 2563 ตน้ทุนค่ำระวำงเครื่องบนิคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 88.4 และรอ้ยละ 62.4 ของตน้ทุนรวมตำมล ำดบั และตน้ทุนค่ำ

ระวำงเรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.1 และร้อยละ 2.0 ของต้นทุนรวมตำมล ำดบั รำคำค่ำระวำงเครื่องบินและค่ำระวำงเรือ

เปลี่ยนแปลงไปตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำด ควำมผนัผวนของรำคำค่ำระวำงเครื่องบนิและค่ำระวำงเรอืมผีลกระทบต่อ

ต้นทุนกำรใหบ้ริกำรและก ำไรสุทธขิองกลุ่มบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั หำกกลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถปรบัรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ตำม

ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ได ้

โดยในอดตีธุรกิจกำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศในกำรประกอบธุรกิจตวัแทนสำยกำรบนิให้แก่สำยกำรบนิของบรษิทั 

ไทยแอร์เอเชยีเอก็ซ์ จ ำกดั (“TAAX”) และบรษิทั ไทยแอร์เอเชยี จ ำกดั (“TAA”) นัน้ รำคำต้นทุนค่ำระวำงเครื่องบนิของกลุ่ม

บรษิทัเป็นตน้ทุนคงที ่แต่อย่ำงไรกต็ำม ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป กลุ่มบรษิทัไดเ้ปลีย่นรปูแบบกำรประกอบธุรกจิตวัแทนสำย

กำรบนิให้กบักลุ่มแอร์เอเชยีเป็นกำรให้บรกิำรผ่ำนบรษิัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TLP-TH”) ท ำให้กลุ่มบรษิัท
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สำมำรถลดควำมเสีย่งดำ้นต้นทุนค่ำระวำงซึ่งเป็นต้นทุนคงทีใ่นส่วนนี้ และกลุ่มบรษิทัสำมำรถใหบ้รกิำรกำรขนส่งสนิคำ้ทำง

อำกำศผ่ำนกลุ่มแอรเ์อเชยีในตน้ทุนรำคำทีเ่ป็นไปตำมรำคำตลำดและสำมำรถแขง่ขนัได ้ 

ส ำหรบักำรประกอบธุรกจิผู้ใหบ้รกิำรขนส่งทำงอำกำศ ต้นทุนค่ำระวำงทีผ่นัแปรตำมรำคำตลำดเป็นต้นทุนทีก่ลุ่ม

บรษิัทได้รบัมำจำกสำยกำรบนิหรอืตวัแทนสำยกำรบนิต่ำงๆ โดยตรง ไม่ได้มกีำรผ่ำนตวัแทนอื่นแต่อย่ำงใด ส่งผลใหก้ลุ่ม

บรษิทัสำมำรถบรหิำรจดักำรรำคำค่ำระวำงสนิคำ้ทำงอำกำศใหเ้ป็นรำคำทีส่ำมำรถแข่งขนัไดใ้นตลำด ซึง่รำคำค่ำระวำงสนิคำ้

ในแต่ละเสน้ทำงเป็นรำคำทีม่รีำคำตลำดอ้ำงองิ และกำรเสนอรำคำต่อลูกคำ้บรษิทันัน้ เสนอรำคำในรำคำต้นทุนบวกก ำไรขัน้

ต ่ำ ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึสำมำรถผลกัควำมผนัผวนดำ้นรำคำนี้ไปยงัลูกคำ้ไดส่้วนหนึ่ง อกีทัง้กำรทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นผู้ ใหบ้รกิำร

ขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศรำยใหญ่ทีม่กีำรจองพืน้ทีร่ะวำงสนิคำ้ค่อนขำ้งมำก ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมอี ำนำจกำรต่อรองรำคำค่ำระวำง

ทีค่่อนขำ้งสูง ส่งผลใหร้ำคำค่ำระวำงสนิคำ้ทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บัเป็นรำคำทีม่อีตัรำกำรผนัผวนต ่ำกว่ำรำคำทีผู่ป้ระกอบกำรรำย

ย่อยไดร้บัจำกตวัแทนสำยกำรบนิ ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัคู่แขง่ดว้ยควำมผนัผวนทำงดำ้นรำคำที่

ต ่ำกว่ำผูป้ระกอบกำรรำยเลก็รำยอื่น  

ส ำหรบัธุรกิจกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงเรอื กลุ่มบรษิัทมกีำรคำดกำรณ์ปรมิำณควำมต้องกำร

ขนส่งของลูกคำ้และจองระวำงเป็นปรมิำณมำกในครำวเดยีวกนัเพื่อเพิม่อ ำนำจกำรต่อรองรำคำ กลุ่มบรษิทัด ำเนินกำรให้มี

กำรตรวจสอบรำคำค่ำระวำงอย่ำงใกล้ชดิเพื่อคำดกำรณ์สถำนกำรณ์และแนวโน้มรำคำค่ำระวำง เพื่อใหส้ำมำรถก ำหนดรำคำ

ใหบ้รกิำรใหม้ส่ีวนต่ำงก ำไรทีส่ำมำรถรองรบักำรเปลี่ยนแปลงของรำคำได ้นอกจำกนี้หำกเสน้ทำงกำรขนส่งทีลู่กคำ้ตอ้งกำร

เป็นเส้นทำงที่สำยกำรเดินเรือที่กลุ่มบริษัทเป็นตัวแทน กลุ่มบริษัทจะเลือกใช้บริกำรของสำยกำรเดินเรือนัน้ๆ เพื่อเพิ่ม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนรำคำและกำรท ำก ำไร นอกจำกวธิกีำรบริหำรต้นทุนที่กล่ำวมำแล้ว กลุ่มบริษัทยงัได้รบั

ประโยชน์จำกกำรร่วมทุนกบับรษิทั ECU Hold NV จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทผูใ้หบ้รกิำรรวมรวบสนิค้ำเพื่อกำรขนส่งสนิคำ้ทำง

ทะเลชัน้น ำระดบัโลก จดัตัง้ ECU ให้บรกิำรในกำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเล กำรร่วมทุนกบับรษิทัผู้

ให้บรกิำรชัน้น ำระดบัโลก ท ำให้กลุ่มบรษิทัสำมำรถใชบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลผ่ำนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัร่วมทุนทีม่ี

อ ำนำจกำรต่อรองเรื่องรำคำกบัสำยกำรเดนิเรอืต่ำงๆ เน่ืองจำก ECU มบีรษิทัแม่เป็นผูใ้หบ้รกิำรรวบรวมสนิคำ้เพื่อกำรขนส่ง

สินค้ำแบบ NVOCC ทำงทะเลชัน้น ำระดบัโลกที่มสี ำนักงำนสำขำมำกกว่ำ 300 สำขำทัว่โลก ให้บริกำรใน 160 ประเทศ 

ครอบคลุมกำรใหบ้รกิำรในเมอืงท่ำต้นทำงและปลำยทำง มำกกว่ำ 4,000 เมอืงทัว่โลก และมปีรมิำณกำรขนส่งทัว่โลกของ

กลุ่มรวมมำกกว่ำ 6.5 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรอืมำกกว่ำ 250,000 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวำมสำมำรถใน

กำรแข่งขนัดำ้นรำคำและกำรท ำก ำไรเพิม่ขึน้จำกควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรค่ำระวำง ปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำนี้ท ำใหก้ลุ่ม

บรษิทัสำมำรถบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของค่ำระวำงสนิคำ้ได้ 

4. ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

ธุรกจิบรกิำรโลจสิตกิสใ์นประเทศไทยเป็นธุรกจิทีม่กีำรแขง่ขนัสงู มจี ำนวนผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวน
มำก เน่ืองจำกเป็นธุรกจิทีไ่ม่ตอ้งกำรเงนิลงทุนสงู แต่เน้นกำรมคีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคำ้และคู่คำ้ และควำมสำมำรถในกำร
ขำยระวำงซึง่ท ำใหคู้่แขง่ขนัรำยใหม่สำมำรถเขำ้มำแขง่ขนัในอุตสำหกรรมไดง้ำ่ย หำกกำรแขง่ขนัมคีวำมรุนแรงมำกขึน้หรอืมี
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เพิม่ขึน้ อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมลูีกคำ้น้อยลงหรอืท ำใหต้อ้งลด
รำคำค่ำบรกิำรซึง่อำจมผีลท ำใหร้ำยไดแ้ละก ำไรของกลุ่มบรษิทัลดลง 

อย่ำงไรกด็ ีกำรแข่งขนัในธุรกจิโลจสิตกิสเ์น้นควำมช ำนำญในเสน้ทำงและกำรจดักำรของแต่ละประเภทของสนิค้ำ 
ควำมรวดเรว็ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ กำรมเีครอืข่ำยทีม่คีุณภำพ และมคีวำมสำมำรถในกำรจดัหำบรกิำร
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ใหแ้ก่ลูกคำ้ในรำคำทีเ่หมำะสม ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้และมปีระสบกำรณ์ทีไ่วใ้จได้  ควำมเชีย่วชำญในธุรกจิจะถูก
สัง่สมมำจำกประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรกลุ่มบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจเป็นอย่ำงมำกมำยำวนำน เนื่องจำก
ประสบกำรณ์ทีส่ัง่สมมำกว่ำ 28 ปี และมลูีกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรกลุ่มบรษิทัมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งอำจไม่มผีูป้ระกอบกำรมำกนักทีท่ ำ
ได ้ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรต่อรองรำคำอตัรำค่ำระวำง ซึง่กลุ่มบรษิทัมขีนำดใหญ่มปีรมิำณกำรจองซื้อระวำงในปรมิำณ
ทีม่ำก ท ำใหย้งัสำมำรถควบคุมตน้ทุนค่ำบรกิำรไดใ้นระดบัทีส่ำมำรถแขง่ขนัได ้ 

นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทยงัตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขนัจึงมีกำรพฒันำและขยำยกำรบริกำรมุ่งเน้ นกำร
ใหบ้รกิำรอย่ำงครบวงจรใหค้รอบคลุมควำมตอ้งกำรบรกิำรดำ้นโลจสิตกิสข์องลูกคำ้ในทุกๆ ดำ้น โดยแบ่งกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิำร
ออกเป็น 4 กลุ่มธุรกจิหลกั อนัไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิกำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ กลุ่มธุรกจิกำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเลและทำงบก 
กลุ่มธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์และกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย โดยใหค้วำมส ำคญัในกำร
ใหบ้รกิำรในแต่ละบรกิำรในเชงิลกึเพื่อใหเ้กดิควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น สำมำรถรองรบัทัง้กลุ่มลูกคำ้เฉพำะทำงและลูกคำ้ทัว่ไป
ได้ กลุ่มบรษิัทยงัมุ่งเน้นกำรยกระดบัควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และพฒันำระบบ
เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรใหม้ปีระสทิธภิำพ ลดควำมซ ้ำซอ้นในกำรท ำงำน เพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรตอบสนองงำน และ
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้แก่กลุ่มบรษิัท อีกทัง้กลุ่มบรษิัทได้ท ำกำรร่วมทุนกบับรษิัทพนัมติรทำงธุ รกจิ
ต่ำงชำตทิัง้ทีเ่ป็นบรษิทัในระดบัภูมภิำคและระดบัโลก อำท ิECU Worldwid CK Line กลุ่ม Around Logistics Management 
กลุ่มแอร์เอเชยี และ DGP เพื่อป้องกนักำรลงทุนและกำรเขำ้มำรุกตลำดโลจสิตกิส์ของบรษิทัต่ำงชำต ิซึ่งกำรขยำยตวัและ
พฒันำกำรใหบ้รกิำรรต่ำงๆ ของกล่มุบรษิทัเป็นกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและรกัษำลูกคำ้ของบรษิทั 

โดยในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบรษิัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำธุรกิจในรูปดจิทิลัเทคโนโลย ีกลุ่ม
บรษิทัจงึไดม้กีำรลงทุนในบรษิทั แกแลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีล่งทุนในกลุ่มบรษิทัสตำรท์อพั ทีด่ ำเนินธุรกจิดำ้น
อคีอมเมริ์ซ และ E-Logistics เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัสำมำรถขยำยโอกำศทำงธุรกจิใหม่ๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัธุรกจิอคีอมเมริ์ซ และ  
E-Logistics ทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโต และส่งเสรมิธุรกจิโลจสิตกิสท์ีม่อียู่ของกลุ่มบรษิทัอกีดว้ย 

5. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิทัมกีำรด ำเนินธุรกจิในต่ำงประเทศทัง้ในรูปแบบบรษิทัจ ำกดัและในรปูแบบสำขำของกลุ่มบรษิทั ท ำใหอ้ำจ
มคีวำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ เนื่องจำกควำมแตกต่ำงและควำมไม่คุ้นเคยในกฎหมำย ขอ้บงัคบั และ
วฒันธรรม อีกทัง้ตลำดต่ำงประเทศอำจมบีรษิัทต่ำงชำติจ ำนวนมำกที่ให้บรกิำรในลกัษณะใกล้เคยีงกนักบัธุรกิจของกลุ่ม
บรษิทั ดงันัน้กำรขยำยตลำดไปยงัต่ำงประเทศ อำจท ำใหก้ลุ่มบรษิทัต้องเผชญิกบักำรแขง่ขนักบัคู่แขง่ทำงกำรคำ้และควำม
เสีย่งดงัทีก่ล่ำวมำแลว้มำกขึน้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำวจงึมกีำรจดัท ำกำรวเิครำะหข์อ้มลูธุรกจิและขอ้มลูควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ 
ในต่ำงประเทศ เพื่อใชใ้นกำรประกอบกำรตดัสนิใจกำรลงทุนในประเทศต่ำงๆ โดยกลุ่มบรษิทัมนีโยบำยพจิำรณำหำพนัธมติร
ทำงธุรกจิทีม่คีวำมเชีย่วชำญและมปีระสบกำรณ์ในธุรกจิโลจสิตกิสใ์นแต่ละประเทศมำเป็นผูร้่วมทุนในธุรกจิ เพื่อช่วยบรหิำร
จดักำรธุรกิจทัง้ในด้ำนกฎหมำยขอ้บงัคบั วฒันธรรม และกำรแข่งขนั อีกทัง้กำรลงทุนจดัตัง้และประกอบธุรกิจในประเทศ
ต่ำงๆ ต้องกำรเงนิลงทุนทีม่จี ำนวนค่อนขำ้งสงู กำรมผีูร้่วมทุนจะช่วยลดควำมเสีย่งจำกกำรขำดประสบกำรณ์ในกำรลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆ และพนัธมติรในต่ำงประเทศเหล่ำนัน้ยงัมส่ีวนในกำรช่วยบรษิทัท ำธุรกจิในต่ำงประเทศอกีดว้ย ดงัไดเ้หน็จำก
กำรเข้ำร่วมลงทุนกับกลุ่ม DGP ส ำหรบัธุรกิจกลุ่มขนส่งสนิค้ำอนัตรำยและสินค้ำเคมภีณัฑ์ กำรเข้ำร่วมกับกลุ่ม Around 
Logistics Management ส ำหรบัธุรกจิกลุ่มขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ โดยเป็นตวัแทนสำยกำรบนิในหลำยประเทศ ไม่ว่ำจะเป็น
ประเทศเวยีดนำม ประเทศฮ่องกง ประเทศจนีรวมถงึประเทศไทย นอกจำกนี้ยงัมกีำรขยำยธุรกจิไปยงัประเทศเพื่อนบำ้นโดย
ร่วมทุนกบัคู่คำ้ในประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูำ และประเทศพม่ำ ในส่วนธุรกจิกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิ 
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6. ความเส่ียงจากเงินลงทุนธรุกิจร่วมทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรเขำ้ลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัทัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรขยำย
ธุรกจิและหำพนัธมติรในกำรประกอบธรุกจิ โดยกำรลงทุนดงักล่ำวมทีัง้ในลกัษณะกำรเขำ้ร่วมลงทนุ และกำรเขำ้ซื้อกจิกำร ซึง่
กำรลงทุนดงักล่ำวท ำให้อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทร่วมทุนไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจ และมีผลประกอบกำรได้ตำม
เป้ำหมำยทีป่ระมำณกำรไว ้ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อมูลค่ำเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุน และกระทบต่อผลประกอบกำร
ของกลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว โดยกำรเขำ้ซื้อกจิกำรทีม่มีลูค่ำทีส่งู กลุ่มบรษิทัจะไดม้กีำรวเิครำะหข์อ้มลู
ทำงธุรกิจ ประเด็นควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรตรวจสอบสถำนะของกิจกำรทัง้ทำงด้ำนกำรเงนิบญัช ีและกฎหมำย
รวมถงึมกีำรประเมนิมูลค่ำกจิกำรทีเ่หมำะสมก่อนกำรเขำ้ซื้อกจิกำร รวมถงึกำรเขำ้ซื้อกจิกำรจะเขำ้ถอืหุน้ในสดัส่วนไม่เกิน
รอ้ยละ 50 เพื่อใหผู้บ้รหิำร และผูถ้อืหุน้เดมิยงัคงบรหิำรธุรกจิต่อไป ตลอดจนมขีอ้ตกลงในกำรใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใหก้บั
ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้เดมิทีข่ำย ตำมผลประกอบกำรทีส่ำมำรถท ำไดใ้นอนำคตภำยหลงัจำกทีก่ลุ่มบรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนแล้ว ซึ่ง
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะช่วยลดควำมเสีย่งจำกกำรทีผ่ลประกอบกำรจะไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัไดม้ี
กำรส่งบุคลำกรเขำ้ไปศกึษำดูงำนในกจิกำรต่ำงๆ ทีบ่รษิทัเขำ้ร่วมลงทุนอกีดว้ย เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ใจถงึธุรกจิ และสำมำรถ
บรหิำรกจิกำรดงักล่ำวต่อไดใ้นอนำคต 

นอกจำกนี้ จำกกำรเขำ้ร่วมทุนส ำหรบักำรซื้อกิจกำรทีผ่่ำนมำ โดยเฉพำะ DG Packaging Pte., Ltd. ส ำหรบักลุ่ม
ธุรกิจโลจสิติกส์ส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยและเคมภีณัฑ์ ตัง้แต่ปี 2561 และกลุ่ม Around Logistics Management ส ำหรบักลุ่ม
ธุรกิจขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ทัง้ 2 กำรลงทุนดงักล่ำวยงัคงสำมำรถท ำผลประกอบกำรได้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย ซึง่ท ำใหบ้รษิทัสำมำรถรบัรูท้ ัง้ผลก ำไรจำกกำรลงทุนและเงนิปันผล 

7. ความเส่ียงจากการด าเนินการขนส่งท่ีมีความเสียหายหรือการส่งมอบสินค้าล่าช้าไม่ตรงตาม 
ก าหนดเวลา 

กำรประกอบธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส์แบบครบวงจรของกลุ่มบรษิัทมคีวำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำก
กำรใหบ้รกิำรอนัเนื่องมำจำกควำมเสยีหำยของสนิคำ้ กำรสูญหำยของสนิคำ้ กำรเกดิอุบตัเิหตุระหว่ำงปฏบิตัิงำน หรอืกำร
ขนส่งล่ำชำ้ไม่ตรงตำมก ำหนด ทีอ่ำจมสีำเหตุมำจำกกำรเกิดอุบตัเิหตุที่รุนแรง เช่น กำรเกดิเพลงิไหม ้หรอือำจมสีำเหตุมำ
จำกภยัธรรมชำต ิเช่น พำยุฝนหรอืเหตุสุดวสิยัอื่นๆ ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อชวีติและทรพัยส์นิทัง้ส่วนทีเ่ป็นทรพัยส์นิ
ภำยใต้กรรมสทิธขิองลูกค้ำและของกลุ่มบรษิัท ท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยค่ำเสียหำย ค่ำปรบั และส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสยีงและรำยไดข้องกลุ่มบรษิทั ในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรชดเชยค่ำเสยีหำยใหแ้ก่ลูกคำ้รวมเป็น
มลูค่ำ 1.60 ลำ้นบำท และ 12.81 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.07 และรอ้ยละ 0.8 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทั 
กลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำจะสำมำรถส่งมอบสนิคำ้ไดต้รงตำมก ำหนดทุกงำนและจะไม่เกดิควำมเสยีหำยขึน้เลย ซึ่ง
อำจเกดิจำกปัจจยัอื่นๆ ทีก่ลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น อุบตัเิหตุ เทีย่วบนิยกเลกิ กำรชุมนุม ภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ
เป็นตน้ อย่ำงไรกด็ ีควำมล่ำชำ้เน่ืองจำกปัจจยัต่ำงๆ ทีก่ล่ำวไวข้ำ้งตน้เป็นขอ้ยกเวน้ควำมรบัผดิทำงธุรกจิซึง่ระบุในสญัญำอยู่
แลว้ 

กลุ่มบรษิัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดงักล่ำวจงึได้ท ำประกนัภยัที่เกี่ยวเนื่องกบักำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท ซึ่ง
ครอบคลุมถงึสนิคำ้ทีร่บัฝำกในคลงัสนิคำ้ของกลุ่มบรษิทั โดยระบุเงือ่นไขในกำรรบัผดิชอบควำมเสยีหำยอย่ำงชดัเจนและระบุ
ควำมรับผิดชอบสูงสุดของกลุ่มบริษัท เพื่อลดภำระและควำมขดัแย้งระหว่ำงกลุ่มบริษัทกับลูกค้ำที่อำจเกิดขึ้น ทัง้นี้  
อุตสำหกรรมกำรบรกิำรดำ้นโลจสิตกิสม์กีฎหมำย กฎระเบยีบกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศคุม้ครองควำมรบัผดิสูงสุดของ
ผูป้ระกอบกำร ทัง้ดำ้นกำรขนส่งทำงทะเล ทำงอำกำศ และทำงบก อำท ิIATA FIATA และพรบ. ขนส่งทำงทะเล เป็นตน้ 
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นอกจำกนี้กลุ่มบรษิทัยงัไดก้ ำหนดแนวทำงและพฒันำระบบต่ำงๆ เพื่อลดควำมเสีย่งจำกควำมเสยีหำยหรอืกำรส่ง
มอบสนิคำ้ล่ำชำ้ไม่ตรงตำมก ำหนดเวลำ ดงันี้  

• ก ำหนดแนวทำงป้องกนัและจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนกรณีฉุกเฉิน 
• ก ำหนดควำมรบัผดิชอบและค่ำปรบั ในกรณีทีผู่ข้นส่งสนิคำ้ (supplier) ไม่สำมำรถส่งสนิคำ้ไดต้ำมคุณภำพหรอืตำม
ก ำหนดเวลำ และจดัใหม้กีำรประเมนิผลงำนของผูข้นส่งสนิคำ้ทุกปี 

• เพิม่มำตรกำรกำรตรวจสอบระบบกำรท ำงำนภำยในและกำรประสำนงำนใหค้รอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น         
โดยประสำนงำนกบัคลงัสนิคำ้เรื่องระยะเวลำทีต่อ้งใชใ้นกำรโหลดสนิคำ้ทัง้หมด เพื่อหำแนวทำงป้องกนัควำม 
ล่ำชำ้ เช่น กำรเปิดท ำงำนล่วงเวลำในตอนเชำ้ กำรโหลดสนิคำ้ล่วงหน้ำ เป็นตน้ 

• กำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อตดิตำมสถำนะสนิคำ้ระหว่ำงกำรขนส่ง 

8. ความเส่ียงจากการจดัหาพื้นท่ีคลงัสินค้าให้บริการ 

กำรให้บรกิำรจดัเก็บสนิคำ้และบรหิำรคลงัสนิค้ำของกลุ่มธุรกิจกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิส์ส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยและ
เคมภีณัฑ์และกลุ่มธุรกิจกำรให้บรกิำรกำรจดักำรโลจสิติกส์ เป็นกำรด ำเนินงำน ณ คลงัสนิค้ำที่กลุ่มบรษิัทท ำกำรเช่ำจำก
ผูป้ระกอบกำรใหบ้รกิำรเช่ำคลงัสนิคำ้เป็นหลกั  

คลงัสนิคำ้ของกลุ่มธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑ์นัน้ตัง้อยู่ในโครงกำร Frasers 
Property Logistics Park บนถนนบำงนำ-ตรำด กม. 39 ทัง้หมด โดยมพีื้นทีใ่หบ้รกิำรทัง้สิ้น 24,400 ตร.ม. โดยสญัญำเช่ำ
คลงัสนิคำ้ระหว่ำงกลุ่มบรษิทั และบรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิดสั เทรยีล (ประเทศไทย) จ ำกดั และ บรษิทั เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอร์ตี้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้อำยุ 3 ปี และ 6 ปี ดงันัน้หำกกลุ่มบรษิัทไม่
สำมำรถต่อสญัญำเช่ำคลงัสนิคำ้กบัทำงกลุ่มบรษิทั เฟรเซอร์สได ้อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ รำยได ้และก ำไรของ
กลุ่มบรษิทั อย่ำงไรกด็ใีนช่วงระยะเวลำกว่ำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิทั ไดร้บักำรต่อสญัญำเช่ำเสมอมำ และมกีำรขยำยพืน้ที่
เช่ำกบัทำงกลุ่มบรษิทัเฟรเซอรส์อย่ำงต่อเนื่อง  อกีทัง้ Frasers Property Logistics Park มกีำรขยำยพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำย
และเคมภีณัฑอ์ย่ำงต่อเนื่องซึง่เป็นโอกำสของบรษิทัในกำรขยำยพืน้ทีเ่ช่ำ หำกมคีวำมจ ำเป็นโดยไม่ตอ้งลงทุนสรำ้งคลงัสนิคำ้
ของตวัเอง 

ส ำหรบักลุ่มธุรกิจกำรให้บรกิำรกำรจดักำรโลจสิติกส์ โดยบริษัท ทริพเพิล ไอ ซัพพลำยเชน จ ำกัด ได้เช่ำพื้นที่
คลงัสนิคำ้ทีต่ัง้อยู่ที ่บำงนำ กม.19 จำกบรษิทั ทรฟิเวนท์ แอส็เซท็ จ ำกดั เป็นจ ำนวน 3,296 ตร.ม ซึ่งเป็นพืน้ทีเ่ช่ำทีอ่ำจมี
กำรขยำยได้ตำมควำมต้องกำรในอนำคต และหำกพิจำรณำในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยงัคงมีศกัยภำพที่จะขยำยพื้นที่เช่ำ
คลงัสนิคำ้เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรในอนำคตได้   นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัยงัมกีำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรสรำ้งคลงัสนิคำ้
เป็นของตนเองเพื่อใหบ้รกิำรอกีดว้ย 

9. ความเส่ียงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มบรษิทัไดน้ ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใชใ้นกระบวนกำรใหบ้รกิำรหลกัของทุกกลุ่มธุรกจิทีค่รอบคลุมตัง้แต่
กระบวนกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ กำรรบัสนิคำ้ จดัเกบ็สนิคำ้ จนถงึกระบวนกำรส่งมอบหรอืกระจำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ และ
กำรติดตำมสถำนะสนิค้ำ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน เพื่อควำมรวดเร็วในกำรให้บรกิำรและตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกคำ้ ลดต้นทุนและควำมซ ้ำซ้อนในกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทั ดงันัน้ หำกระบบดงักล่ำวมคีวำมผดิพลำดอนั
ก่อใหเ้กดิกำรสญูหำยของขอ้มลู  อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ชื่อเสยีง ฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัได ้

กลุ่มบรษิัทตระหนักถงึควำมส ำคญัของระบบฐำนขอ้มูลและสำรสนเทศ ซึ่งอำจมปัีจจยัเสี่ยงต่ำงๆ ทัง้ภำยในและ
ภำยนอกมำกระทบ ท ำใหร้ะบบฐำนขอ้มลูและระบบสำรสนเทศ รวมทัง้อุปกรณ์เสยีหำยได ้เพื่อบรหิำรและจดักำรควำมเสีย่ง
จำกเสถยีรภำพของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และขอ้มูลสำรสนเทศทีถ่ือเป็นทรพัย์สนิทำงกำรบรหิำรทีม่คีวำมส ำคญัต่อ
องค์กรทีจ่ ำเป็นต้องไดร้บักำรดูแลรกัษำเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่คงปลอดภยัอย่ำงสูงสุดเพื่อใหส้ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินกำรทำงธุรกิจได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ กลุ่มบริษัทจงึได้มกีำรจดัตัง้หน่วยงำนเพื่อดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
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โดยเฉพำะ โดยจะท ำกำรพฒันำ ซ่อมแซม และบ ำรุงรกัษำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบรษิทัใหม้เีสถยีรภำพโดยต่อเนื่อง 
สำมำรถแก้ไขปัญหำในกรณีที่ระบบเกิดควำมเสียหำยได้อย่ำงรวดเร็ว และจะท ำกำรทบทวนแผนงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
นอกจำกนี้กลุ่มบรษิทั ยงัมกีำรลงทุนตดิตัง้ระบบเครอืขำ่ย  กำรเกบ็ขอ้มูล (Storage Area Network – SAN) และรวมถงึกำร
ตัง้ศูนยส์ ำรอง (Disaster Recovery Site) เพื่อใชใ้นกำรส ำรองขอ้มลูของระบบคอมพวิเตอร ์และกำรเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉิน 
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยของข้อมูล และเพื่อให้มีข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง มี
ประสทิธภิำพ และในเวลำทีต่้องกำรอกีดว้ย รวมทัง้กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรทดลองกำรใชศู้นย์ส ำรอง (DR Site) เป็นประจ ำทุกปี
เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มเมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินกส็ำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องได ้

10. ความเส่ียงจากการด าเนินการจดัเกบ็และขนส่งสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ ์

ธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ส ำหรบัสินค้ำอนัตรำยและเคมีภณัฑ์ (Chemical and Specialty Logistics) ถือเป็น
ธุรกจิทีต่้องอำศยัควำมช ำนำญเฉพำะทำงในกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ ทัง้ในขบวนกำรกำรจดัเกบ็และกำรขนส่งสนิคำ้ เพรำะ
หำกมกีำรรัว่ไหลของสำรเคม ีอำจเกดิควำมเสยีหำยต่อสนิคำ้ บุคลำกร ทรพัย์สนิของลูกคำ้และของกลุ่มบรษิทั รวมทัง้บุคคล
อื่นทีอ่ยู่ภำยในหรอืโดยรอบคลงัสนิคำ้ และสิง่แวดลอ้มโดยรอบคลงัสนิคำ้ดว้ย 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำวจงึใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยั มุ่งเน้นควำมเป็นเลศิดำ้นกำรจดักำร 
และกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย โดยกลุ่มบรษิทัมกีำรกลัน่กรองสนิคำ้ทีจ่ะขนส่งและจดัเกบ็ท ำกำรจดัหำอุปกรณ์ เครื่องมอื และ
สถำนที่จดัเก็บให้เหมำะสมกบัสนิค้ำอนัตรำยและเคมภีณัฑ์โดยเฉพำะ จดัท ำคู่มอืกำรใช้อุปกรณ์และกำรใช้เครื่องมอืดว้ย
ควำมปลอดภยั  จดัท ำแผนระบบกำรท ำงำน วธิีปฏิบตัิและองค์ควำมรู้ กำรท ำงำนขัน้ต้น และปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เป็น
ระเบยีบปฏิบตัิของกำรขนส่ง ในระดบัสำกล รวมทัง้กฎหมำยในประเทศ นอกจำกนี้กลุ่มบรษิัทยงัมกีำรฝึกอบรมพนักงำน
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิม่ควำมช ำนำญในกำรใหบ้รกิำรและเพิม่มำตรกำรกำรป้องกนัใหร้ดักุมมำกขึน้ เพื่อลดควำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกดิขึน้ระหว่ำงกำรจดัเกบ็หรอืกำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑ์ 

นอกจำกนี้กลุ่มบรษิทัยงัมกีำรท ำประกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิจำกขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศ 
และประกนัควำมเสีย่งทรพัย์สนิ เพื่อชดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ทีค่รอบคลุมควำม
รบัผดิชอบต่อสนิคำ้ ต่อศุลกำกร ต่อบุคคลภำยนอก และจำกกำรผดิพลำดและละเลย และควำมเสยีหำยของทรพัย์สนิทีอ่ำจ
เกดิจำกอุบตัเิหตุจำกสำเหตุภำยนอกซึ่งมสีำเหตุเนื่องมำจำกภยัวบิตั ิและภยัจำกกำรกระท ำอนัป่ำเถื่อนและเจตนำรำ้ย และ
อุบตัเิหตุอื่นๆ รวมถงึ กำรลกัทรพัยท์ีป่รำกฏร่องรอย 

11. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ของบริษทั 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์ละกำรขนส่งระหว่ำงประเทศนัน้ตอ้งอำศยัควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎระเบยีบต่ำงๆ 
ที่บงัคบัใชใ้นกำรน ำเขำ้และส่งออก กฎหมำยประเทศต่ำงๆ รวมทัง้เงื่อนไขในพธิกีำรช ำระเงนิระหว่ำงประเทศและพธิทีำง
ศุลกำกรที่ถูกต้องเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำลูกค้ำจะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถรบัส่ง
สินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ อีกทัง้กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ส ำหรบัสินค้ำอนัตรำยและเคมีภัณฑ์ต้อง มีกำรปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทัง้ในระดบัต่ำงประเทศและในประเทศที่เกี่ยวขอ้งเป็นจ ำนวนมำก และต้อง
อำศยัผูม้คีวำมรูค้วำมช ำนำญเฉพำะทำงในกำรขนส่งสนิคำ้และกำรดูแลรกัษำสนิคำ้อย่ำงปลอดภยั กำรป้องกนัภยัและระงบั
เหตุฉุกเฉิน เนื่องจำกควำมผดิพลำดหรอือุบตัเิหตุในกำรขนส่งและจดัเกบ็สนิค้ำอนัตรำยและเคมภีณัฑ์อำจท ำใหเ้กดิควำม
เสยีหำยต่อทรพัยส์นิ สิง่แวดล้อม หรอืต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอือนำมยั ซึ่งอำจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชื่อเสยีง รำยได ้ค่ำใชจ้่ำย 
และก ำไรของกลุ่มบรษิัท กำรด ำเนินงำนธุรกิจโลจสิติกส์ของกลุ่มบรษิัทจงึต้องอำศยับุคลำกรที่มคีวำมช ำนำญเฉพำะทำง 
บุคลำกรจงึเป็นปัจจยัหนึ่งในควำมส ำเรจ็ของกลุ่มบรษิทั ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึมคีวำมเสีย่งต่อกำรขำดแคลนบุคลำกร หำกกลุ่ม
บรษิทัสูญเสยีบุคลำกรและไม่สำมำรถหำบุคลำกรทดแทนไดอ้ำจส่งผลกระทบทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อสถำนะทำงกำรเงิน 
กำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกจิของกลุ่มบรษิทัได ้ 
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กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว จงึมกีำรจดัท ำแผนพฒันำทรพัยำกรบุคคล จดักำรฝึกอบรมพนักงำนเพื่อ
พฒันำควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง จดัท ำแผนวเิครำะห์อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน และมแีผนกำรจดัสรรผลตอบแทน 
สวสัดกิำรทีเ่หมำะสมกบัควำมรูค้วำมสำมำรถของแต่ละบุคคล อกีทัง้ยงัมกีำรจดัท ำนโยบำยแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งเพื่อให้
เกดิควำมต่อเนื่องของงำนในต ำแหน่งทีม่บีทบำทส ำคญัต่อหน่วยงำนโดยเฉพำะ นอกจำกนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทน
กำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนักงำนของกลุ่มบรษิทัให้มคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำนเพื่อสร้ำงประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บรษิัท
และผู้ถือหุ้น และเพื่อสร้ำงแรงจูงใจใหผู้้บรหิำรและพนักงำน ที่มผีลงำนโดดเด่นและหำทดแทนได้ยำกใหท้ ำงำนกบับรษิทั
ต่อไปในระยะยำว ดงันัน้ ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่15 มนีำคม 2560 มมีตอินุมตักิำรจดัสรรหุน้
สำมัญเพิ่มทุนและใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสำมญัจ ำนวน 4,500,000 หุ้น และ
ใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 10,500,000 สทิธ ิใหก้บัพนักงำนของบรษิทั 

12. ความเส่ียงจากนโยบายของรฐับาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กำรประกอบธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรของกลุ่มบริษัท ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกนโยบำยของภำครฐั
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่นโยบำยดำ้นกำรเกบ็ภำษี เช่น อตัรำภำษีน ำเขำ้และส่งออก นโยบำยเกี่ยวกบัเขตปลอดอำกร นโยบำย
กำรพฒันำท่ำเรอื และท่ำอำกำศยำน ซึ่งหำกรฐับำลหรอืหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมกีำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยไปในทศิทำงที่จะ
ส่งผลลบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เช่นกำรเพิม่อตัรำภำษีน ำ เขำ้ กำรขึน้ภำษีมูลค่ำเพิม่ หรอืกำรยกเลกิสญัญำเช่ำใน
เขตท่ำเรอืและท่ำอำกำศยำน อำจท ำใหก้ลุ่มบรษิทัหรอืลูกคำ้มคี่ำใชจ้่ำยทีส่งูขึน้ นอกจำกนี้ นโยบำยของกำรท่ำอำกำศยำนที่
เกีย่วกบัสำยกำร บนิรำคำประหยดั (Low Cost Airline) และนโยบำยกำรเปิดประชำคมอำเซยีน (“AEC”) ท ำใหผู้ป้ระกอบกำร
ต่ำงชำตเิขำ้มำลงทุนในประเทศไทยมำกขึน้ อำจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมคีู่แขง่ในกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสม์ำกขึน้ อกีทัง้กลุ่ม
บรษิทัอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรปรบัเปลี่ยนนโยบำยกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ในประเทศและต่ำงประเทศของ AOT 
ได ้ปัจจยัเหล่ำนี้อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึควำมเสีย่ง
ดงักล่ำวจงึจดัใหม้กีำรเฝ้ำตดิตำมนโยบำยของภำครฐั AOT และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อประเมนิผลกระทบและควำมเสีย่ง
ต่อกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อวำงแผนเจรจำและเพื่อให้สำมำรถปรบัเปลี่ยนแผนกำรท ำงำนด้ำนบริหำรและ
ปฏบิตักิำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ถงึแมว้่ำนโยบำยดงักล่ำวอำจจะไม่สำมำรถมกีำรเปลีย่นไดง้ำ่ยนัก 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัยงัเน้นกำรท ำสญัญำในระยะยำวและพจิำรณำต่อรองเงือ่นไขทีอ่ำจเกดิผลกระทบกบักลุ่มบรษิทัได ้
ส ำหรบันโยบำยกำรเปิดประชำคมอำเซยีน ถงึแมอ้ำจส่งผลใหก้ำรแขง่ขนัในธุรกจิมคีวำมรุนแรงมำกขึน้เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้
ของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ๆ และอำจท ำ ใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีรำยไดบ้ำงส่วน แต่ในขณะเดยีวกนักส่็งผลใหเ้กดิควำมตอ้งกำร
กำรแลกเปลี่ยนสนิคำ้และทรพัยำกรต่ำง ๆ มำกขึ้น ซึ่งส่งผลใหอุ้ตสำหกรรมโลจสิตกิส์ของไทยมแีนวโน้มขยำยตวัมำกขึน้ 
กลุ่มบรษิทัมกีำรวำงแผนเพื่อเพิม่ควำมพรอ้มและขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพื่อตอบสนองนโยบำยภำครฐัทีอ่ำจมกีำร
เปลีย่นแปลง รวมทัง้กำรสรำ้งพนัธมติรเพื่อเชื่อมโยงเครอืข่ำยใหค้รอบคลุมมำกทีสุ่ด ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัมแีผนกำรลงทุนและ
มกีำรจดัท ำแผนธุรกจิใน AEC กบัพนัธมติรทำงธุรกจิในประเทศสมำชกิ AEC เช่น กำรร่วมทุนกบัพนัธมติรในสงิคโปร์ และ
พม่ำ และมตีวัแทนอยู่ในประเทศต่ำงๆ ครอบคลุมทัง้ภูมภิำค ซึง่มคีวำมพรอ้มทีจ่ะพฒันำแผนธุรกจิ ตอบสนองควำมตอ้งกำร
บรกิำรของลูกคำ้ และเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทั 

13. ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบรษิัทมกีำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ และมกีำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ ท ำให้มรีำยได้และ

ต้นทุนกำรใหบ้รกิำรบำงส่วนเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ในปี 2562 – 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเป็นเงนิตรำ

ต่ำงประเทศ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 46.2 และร้อยละ 19.9 ของรำยได้รวมจำกกำรให้บริกำรตำมล ำดบั ซึ่งกำรที่สดัส่วน

รำยไดเ้งนิตรำต่ำงประเทศต่อรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัในปี 2563 มกีำรลดลงอย่ำงมนีัยยส ำคญันัน้ มสีำเหตุหลกัจำกกำรที่

กลุ่มบรษิทัไดเ้ปลี่ยนเปลงลกัษณะกำรประกอบธุรกจิในส่วนกำรเป็นตวัเทนสำยกำรบนิส ำหรบักลุ่มธุรกจิแอร์เอเชยี เป็นกำร
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ด ำเนินธุรกจิในลกัษณะร่วมทุนใน TLP-TH ซึง่ด ำเนินธุรกจิตวัแทนสำยกำรบนิส ำหรบัสำยกำรบนิในกลุ่มแอรเ์อเชยีทัง้หมดใน

ส่วนขำออกจำกประเทศไทยซึ่งรำยไดจ้ำกกำรขำยระวำงสนิค้ำสำยกำรบนิส่วนใหญ่เป็นเงนิบำท ซึ่งเป็นกำรลดควำมเสี่ยง

จำกอตัรำแลกเปลีย่นไดอ้ย่ำงมำก 

ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ในต่ำงประเทศนัน้กลุ่มบรษิทัมพีนัธมติรทำงกำรคำ้ซึ่งเป็นผูป้ระกอบกำรในธุรกจิจดักำร

ขนส่งในประเทศต่ำงๆ ซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มบรษิทัในกำรใหบ้รกิำร รวมถงึกำรรบัค่ำบรกิำรจำกลูกคำ้ทีป่ลำยทำง 

และกำรจ่ำยตน้ทุนค่ำบรกิำรต่ำงๆ ในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำระวำงเรอื ค่ำระวำงเครื่องบนิ ค่ำขนส่ง และค่ำเอกสำรพธิกีำรต่ำงๆ 

เป็นต้น โดยค่ำใช้จ่ำยและรำยได้จะเป็นเงนิสกุลเดยีวกนั กำรมรีำยได้และค่ำใช้จ่ำยในสกุลเงินเดยีวกนั (Natural Hedge) 

สำมำรถช่วยลดควำมควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นไดใ้นระดบัหนึ่ง กลุ่มบรษิทัมกีำรตดิตำมกำรเคลื่อนไหว

ของอตัรำกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชดิเพื่อประเมนิสถำนกำรณ์และแนวโน้มของอตัรำแลกเปลี่ยนสกุลเงนิต่ำงๆ นอกจำกนี้

กลุ่มบรษิทัยงัมแีผนจดัท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำโดยไม่มนีโยบำยเกง็ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนแต่อย่ำง

ใด และยงัมกีำรเปิดส ำนักงำนสำขำในต่ำงประเทศเพื่อบรหิำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน

กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนโดยกำรมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินสกุลเดียวกัน 

(Natural Hedge) 

จำกสำเหตุทีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งต้นนัน้ ท ำใหใ้นปัจจุบนักลุ่มบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนที่

ค่อนขำ้งต ่ำ และอยู่ในระดบัทีส่ำมำรถบรหิำรจดักำรได ้โดยในปี 2563 งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัมผีลขำดทุนจำกอตัรำ

แลกเปลีย่นสุทธเิลก็น้อยที ่0.8 ลำ้นบำท 

14.  ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

ควำมเสีย่งจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีม่อีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบรหิำรงำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
กลุ่มผู้บรหิำรและคณะกรรมกำรจดักำรของกลุ่มบรษิัทถือหุ้นรวมกนั คดิเป็นร้อยละ 63.8 ของทุนช ำระแล้ว ส่งผลให้กลุ่ม
ผู้บรหิำรและคณะกรรมกำรจดักำรของกลุ่มบรษิทั มอีิทธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำนไปในทศิทำงใดทศิทำง
หนึ่ง สำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบรหิำรงำนในบรษิทัได ้รวมถงึสำมำรถควบคุมกำรอนุมตัมิตปิระชุมผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งกำร
เสยีงส่วนใหญ่ได ้ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้และ
ผูม้สีทิธอิอกเสยีง เช่น กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรขำยหรอืโอนกจิกำรบำงส่วนหรอืทัง้หมด เป็นตน้ ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รำยอื่นอำจ
ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่เสนอได ้

เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรถูกควบคุมบรหิำรงำนโดยกลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ และเพื่อควำมโปร่งใสในกำรบรหิำร
จดักำรและกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจผูบ้รหิำรและกรรมกำร บรษิัทมกีำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงดงักล่ำว โดยกำร
แต่งตัง้กรรมกำรอสิระจ ำนวน 4 ท่ำน โดยท่ำนเหล่ำน้ีเป็นกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน และประธำน
กรรมกำรบรษิัทจ ำนวน 1 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 11 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตดัสนิใจ และ
พจิำรณำอนุมตัิรำยกำร ต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้ นอกจำกนี้บรษิัทยงัมกีำรก ำหนดระเบยีบปฏิบตัิเกี่ยวกบั
จรรยำบรรณทำงธุรกิจเพื่อเป็น แนวทำงในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำรให้สอดคล้องกบัขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี
ส ำหรบักรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และมี
กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที ่กำรมอบอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชดัเจน ไม่ก่อใหเ้กดิกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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  4. สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรพัยห์ลกัถาวร   
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทั และบรษิทัย่อยมทีรพัย์สนิหลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำ

สะสมตำมทีป่รำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวมของบรษิทั รวมทัง้หมดเท่ำกบั 202,834,467 บำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ประเภท / ลกัษณะสินทรพัย ์ มูลค่าสุทธิทางบญัชี (บาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
งบการเงินรวม 
ทีด่นิ 33,432,000 เป็นเจำ้ของ - 
อำคำรและส่วนปรบัปรงุอำคำร 57,552,671 เป็นเจำ้ของ/สญัญำเชำ่

ด ำเนินกำร 
- 

เครื่องมอืและอปุกรณ์ 20,494,335 เป็นเจำ้ของ - 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 19,179,136 เป็นเจำ้ของ - 
เครื่องตกแตง่ส ำนักงำน 5,604,854 เป็นเจำ้ของ - 
เครื่องใชส้ ำนักงำน 24,737,881 เป็นเจำ้ของ - 
งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 41,833,590 เป็นเจำ้ของ - 

รวมทัง้หมด 202,834,467   

รำยละเอยีดทีต่ัง้พืน้ทีใ่ชง้ำนและวตัถุประสงค์กำรถอืครองสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัในกำรด ำเนินกจิกำรของกลุ่มบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 สำมำรถสรุปไดด้งันี้  

 
ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

บริษทั ท่ีตัง้ พื้นท่ี 
วตัถปุระสงค์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

TLG 

628 อำคำรทรพิเพลิ ไอ 
ชัน้ 3 ซอยกลบัชม   ถนน
นนทร ีแขวงชอ่งนนทร ี
เขตยำนนำวำ กรงุเทพฯ 

3 งำน 61.3 ตำรำงวำ 
เป็นทีต่ัง้อำคำร
ส ำนักงำน 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TAX 

โฉนดเลขที ่74806 ต ำบล
โป่งตำลอง อ ำเภอปำก

ช่อง    จงัหวดั
นครรำชสมีำ 

61 ตำรำงวำ 
เพื่อ

ประชุมสมัมนำ
และรบัรองลูกคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

รวม 3 งาน 122.3 ตารางวา  
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อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TLG 

628 อำคำรทรพิเพลิ ไอ 
ชัน้3 ซอยกลบัชม     

ถนนนนทร ีแขวงช่อง
นนทร ีเขตยำนนำวำ 

กรุงเทพฯ 

ส่วนปรบัปรุงอำคำร
พระรำม 3 

เป็นส ำนักงำน เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TAX 
ต ำบลโป่งตำลอง อ ำเภอ

ปำกช่อง  จงัหวดั
นครรำชสมีำ 

ส่วนปรบัปรุงอำคำรบำ้น
เขำใหญ ่

เพื่อ
ประชุมสมัมนำ
และรบัรอง
ลูกคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TAX 

628 อำคำรทรพิเพลิ ไอ 
ชัน้ 6 ซอยกลบัชม ถนน
นนทรี แขวงช่องนนทรี      
เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 

ส่วนปรบัปรุงอำคำร
ส ำนักงำนพระรำม 3 

เป็นส ำนักงำน 
สทิธกิำรเชำ่จำก 

TLG 
ไม่ม ี

AGS 
ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง 

คลงัสนิคำ้ 2 

ส่วนปรบัปรุงท่ำอำกำศ
ยำนดอนเมอืง 
คลงัสนิคำ้ 2 

คลงัสนิคำ้ 
สทิธกิำรเชำ่จำก 

บมจ. ท่ำอำกำศยำน
ไทย 

ไม่ม ี

AGS 
ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง 

คลงัสนิคำ้ 1 
(คลงัอนิเตอร)์ 

ส่วนปรบัปรุงท่ำอำกำศ
ยำนดอนเมอืง 
คลงัสนิคำ้ 1 

คลงัสนิคำ้ 
สทิธกิำรเชำ่จำก 

บมจ. ท่ำอำกำศยำน
ไทย 

ไม่ม ี

TAC สนำมบนิสุวรรณภมู ิ
ส่วนปรบัปรุงส ำนักงำน 
หอ้ง 2134 สนำมบนิ

สุวรรณภมู ิ
เป็นส ำนักงำน 

สทิธกิำรเชำ่จำก 
บมจ. ท่ำอำกำศยำน

ไทย 
ไม่ม ี

TAC 

628 อำคำรทรพิเพลิ ไอ 
ชัน้ 6 ซอยกลบัชม ถนน
นนทร ีแขวงชอ่งนนทร ี

เขตยำนนำวำ   
กรุงเทพฯ 

ส่วนปรบัปรุงส ำนักงำน
พระรำม 3 

เป็นส ำนักงำน 
สทิธกิำรเชำ่จำก 

TLG 
ไม่ม ี

TAC สนำมบนิดอนเมอืง 
ส่วนปรบัปรุงหอ้งเกบ็
ของ สนำมบนิดอนเมอืง 

คลงัสนิคำ้ 
สทิธกิำรเชำ่จำก 

บมจ. ท่ำอำกำศยำน
ไทย 

ไม่ม ี

TAC สนำมบนิดอนเมอืง 
ส่วนปรบัปรุงส ำนักงำน  
สนำมบนิดอนเมอืง 

เป็นส ำนักงำน 
สทิธกิำรเชำ่จำก 

บมจ. ท่ำอำกำศยำน
ไทย 

ไม่ม ี

TAC สนำมบนิดอนเมอืง 
ส่วนปรบัปรุงคลงัสนิคำ้ 
สนำมบนิดอนเมอืง 

หอ้งเกบ็สนิคำ้ 

สทิธกิำรเชำ่จำก 
บมจ. ท่ำอำกำศยำน

ไทย 
 

ไม่ม ี
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TAC สนำมบนิหำดใหญ ่
ส่วนปรบัปรุงอำคำร

โกดงัสนำมบนิหำดใหญ ่
คลงัสนิคำ้ 

สทิธกิำรเชำ่จำก 
บมจ. ท่ำอำกำศยำน

ไทย 
ไม่ม ี

 

 

รถยนต์และอปุกรณ์ 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TAX 
คลงัสนิคำ้สนำมบนิดอน

เมอืง 
รถบรรทุกขนำด 6 ลอ้ 

จ ำนวน 3 คนั 
เพื่อใหบ้รกิำร
รบัขนส่งสนิคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TAX 
คลงัสนิคำ้สนำมบนิดอน

เมอืง 
รถบรรทุกขนำด 6 ลอ้ 

จ ำนวน 2 คนั 
เพื่อใหบ้รกิำร
รบัขนส่งสนิคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TAX 
คลงัสนิคำ้สนำมบนิดอน

เมอืง 
รถกระบะ 4 ลอ้ จ ำนวน 

2 คนั 
เพื่อใหบ้รกิำร
รบัขนส่งสนิคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TAX 

628 อำคำรทรพิเพลิ ไอ 
ชัน้ 6 ซอยกลบัชม ถนน
นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 

รถยนตนั์ง่ 1 คนั 

เพื่อใช้
ด ำเนินงำนใน
กำรประกอบ

กจิกำร 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TAC สนำมบนิดอนเมอืง 
รถสำยพำนโหลดกระเป๋ำ 

2 คนั 
ขนส่งสนิคำ้ที่
สนำมบนิ 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TAC สนำมบนิดอนเมอืง รถปิคอพั 2 คนั 
ขนส่งสนิคำ้ที่
สนำมบนิ 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TAC สนำมบนิดอนเมอืง รถลำก 7 คนั 
ขนส่งสนิคำ้ที่
สนำมบนิ 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TMA 

628 อำคำรทรพิเพลิ ไอ 

ชัน้ 2 ซอยกลบัชม ถนน

นนทรี แขวงช่องนนทรี 

เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 

รถยนตนั์ง่ 1 คนั 
ใหบ้รษิทั CKT 

เช่ำ 
เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TMA 

628 อำคำรทรพิเพลิ ไอ 
ชัน้ 2 ซอยกลบัชม ถนน
นนทร ีแขวงชอ่งนนทร ี
เขตยำนนำวำ กรงุเทพฯ 

รถยนตนั์ง่ 1 คนั 
เพื่อใชใ้นกำร
ประกอบ
กจิกำร 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

TMA 

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

ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอ
บำงพล ีจงัหวดั
สมุทรปรำกำร 

รถลำกจงู 12 คนั 
เพื่อใชใ้นกำร
ประกอบ
กจิกำร 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TMA 

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

ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอ
บำงพล ีจงัหวดั
สมุทรปรำกำร 

รถกึง่พ่วง 17 คนั 
เพื่อใชใ้นกำร
ประกอบ
กจิกำร 

เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

 
4.2 ประกนัภยัของสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทเป็นประเภทกรมธรรม์ประกันควำมเสี่ยงทรัพย์สิน  (Industrial All Risks 

Insurance) และกรมธรรม์ประกนัภยัขนส่ง (Transportation Specialist Liability Insurance Policy)  ซึ่งครอบคลุมถึงควำม
สูญเสยีหรอืควำมเสยีหำยต่อสงัหำและอสงัหำรมิทรพัย์อนัเกิดจำกภยัและอุบตัิเหตุต่ำงๆ (Industrial All Risks Insurance) 
ควำมรับผิดชอบต่อสินค้ำ (Cargo Liability) ควำมรับผิดชอบต่อศุลกำกร (Custom Liability) ควำมรับผิดชอบต่อ
บุคคลภำยนอก และควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย 

 กลุ่มบรษิทัมจี ำนวนเงนิเอำประกนัตำมกรมธรรม์ดงักล่ำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ทัง้หมด 2,301.12 ล้ำนบำท 
โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 
วงเงินประกนั 

(ล้านบาท) 

TLG 
กำรประกนัควำมเสีย่งทรพัยส์นิ            

(Industrial All Risks 
Insurance) 

สิง่ปลูกสรำ้ง และอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ TLG 126.4 

TAC 
กำรประกนัควำมเสีย่ง

ทรพัยส์นิ (Industrial All Risks 
Insurance) 

1. สิง่ปลูกสรำ้ง 

TAC 

1.2 
2. สต๊อกสนิคำ้ไปรษณียภ์ณัฑ์ 5 
3. เครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆทีใ่ชใ้นกำร
ประกอบธุรกจิ 

66.52 

TAX 

ประกนัภยัขนส่ง  
(Transportation Specialist 
Legal Liability Insurance 

Policy) 

1. ควำมรบัผดิชอบต่อสนิคำ้  
(Cargo Liability) 

TAX 20 ต่อครัง้ 

2. ควำมรบัผดิชอบต่อศุลกำกร  
(Custom Liability) 

TAX 2 ต่อครัง้ 

3. ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก 
(Third Party Liability) 

TAX 20 ต่อครัง้ 

4. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย 
(Errors and Omissions) 

TAX 4 ต่อครัง้ 

AGS 
TAC 
TAX 

กำรประกนัควำมเสีย่งทรพัยส์นิ 
(Industrial All Risks 

Insurance) 

1. ควำมรบัผดิชอบต่อคลงัสนิคำ้ระหว่ำง 
    ประเทศ และคลงัสนิคำ้ในประเทศ  
    ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง 

AGS 
TAC 
TAX 

    6        ต่อครัง้ 

2. ควำมรบัผดิชอบต่อสิง่ปลูกสรำ้ง 
3. ควำมรบัผดิชอบต่อสนิคำ้  
   (Cargo Liability) 
4. ควำมรบัผดิชอบต่อเครื่องมอืทีใ่ชง้ำน 
5. ควำมรบัผดิชอบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 
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บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 
วงเงินประกนั 

(ล้านบาท) 

HLM 
กำรประกนัควำมเสีย่งทรพัยส์นิ 

(Industrial All Risks 
Insurance) 

โกดงัเกบ็สนิคำ้ ส ำนักงำน และธุรกจิอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

HLM 900 

TSC 

กำรประกนัควำมเสีย่ง
ทรพัยส์นิ  

(Industrial All Risks 
Insurance) 

สต๊อกสนิคำ้ เฟอร์นิเจอร์ 

     TSC 800 

HLM 

ประกนัภยัขนส่ง 
(Transportation Specialist 
Legal Liability Insurance 

Policy) 

1. ควำมรบัผดิชอบต่อสนิคำ้  
    (Cargo Liability) 

HLM 10 ต่อครัง้ 

2. ควำมรบัผดิชอบต่อศุลกำกร  
   (Custom Liability) 

HLM 2.5 ต่อครัง้ 

3. ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก 
   (Third Party Liability) 

HLM 10 ต่อครัง้ 

4. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย 
   (Errors and Omissions) 

HLM 2.5 ต่อครัง้ 

ควำมรบัผดิชอบตำมขอ้ 1 - 4 HLM 
ไม่เกนิ 

20 
 

ต่อครัง้ 

TLG 

ประกนัภยัขนส่ง  
(Transportation Specialist 
Legal Liability Insurance 

Policy) 

1. ควำมรบัผดิชอบต่อสนิคำ้  
   (Cargo Liability) 

TLG 10 ต่อครัง้ 

2. ควำมรบัผดิชอบต่อศุลกำกร  
   (Custom Liability) 

TLG  2.5 ต่อครัง้ 

3. ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก              
    (Third Party Liability) 

TLG 10 ต่อครัง้ 

4. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย   
    (Errors and Omissions) 

TLG 2.5 ต่อครัง้ 

TSC 
ประกนัภยัขนส่ง

ภำยในประเทศ (Inland 
Transit Insurance) 

กำรประกนัแบบคุม้ครองเสีย่งภยัทุกชนิด TSC 100 

HLM 
DGP 
HTM 

ประกนัภยัขนส่ง
ภำยในประเทศ (Inland 

Transit Insurance) 
กำรประกนัแบบคุม้ครองเสีย่งภยัทุกชนิด 

HLM  
DGP 
HTM 

180 

   
 
  4.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิัทมนีโยบำยลงทุนในบรษิัทที่ด ำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจที่ส่งเสรมิโลจิสติกส์ของกลุ่มบรษิัท เพื่อเพิม่
ประโยชน์ให้กลุ่มบริษัทเพิม่ช่องทำงกำรหำรำยได้ของกลุ่มบริษัท ทัง้นี้ ในกำรบรหิำรงำนของบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม
ดงักล่ำว บรษิทัจะลงทุนในสดัส่วนทีเ่หมำะสม และแต่งตัง้ตวัแทนจำกบรษิทั เขำ้ไปเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วมนัน้ๆ ในจ ำนวนทีส่อดคลอ้งกบัสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัเพื่อเป็นกำรก ำกบัดูแล
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กำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปในทศิทำงทีเ่หมำะสมและเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทั บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม และของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ปัจจุบนั โดยกลุ่มบรษิทัด ำเนินกำรภำยใต้บรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม รวมทัง้หมด 29 บรษิทั โดยมสีดัส่วน
กำรถอืหุน้ดงันี้ 

           บริษทั ช่ือย่อ สดัส่วนถือหุ้น 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) TLG N/A 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำร์โก จ ำกดั TAC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั TAX ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั เอเชยี กรำวด ์เซอร์วสิ จ ำกดั AGS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์เอเยนซสี ์จ ำกดั TMA ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั TSC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ำกดั CBC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกดั DGP ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั HLM ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอร์เนชัน่แนล พทีอี ีแอลทดีี TIL ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จ ำกดั TIJ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย TIL 
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ANI ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย TLG 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั ECA-BKK ถอืหุน้รอ้ยละ 30 โดย TLG 
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั CKT ถอืหุน้รอ้ยละ 42 โดย TLG 
บรษิทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด ์(ประเทศไทย) ECU ถอืหุน้รอ้ยละ 43 โดย TLG 
บรษิทั ฮำซเคม ทรำนส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั HTM ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย HLM 
บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ำกดั CWT* ถอืหุน้รอ้ยละ 50.99 โดย HLM 
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์พทีอี ีแอลทดีี HLM–SG ถอืหุน้รอ้ยละ 55 โดย HLM 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์(กวำงโจ) จ ำกดั ECA-GZ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 โดย TIL 
บรษิทั เอก็แซล แอร ์จ ำกดั ECA-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 
บรษิทั เฟรท เวคิ์ค จเีอสเอ (ฮ่องกง) จ ำกดั Freightwork-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 
บรษิทั จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ (เมยีนมำ) จ ำกดั GCN-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TIL 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิ้ง พทีอี ีแอลทดี ี DGPS ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั อรำวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั AROUND ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั  JPK ถอืหุน้รอ้ยละ 34 โดย TLG 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์(แคมโบเดยี) จ ำกดั ECA- KH ถอืหุน้รอ้ยละ 32 โดย TLG 
บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั TLP ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั SAL ถอืหุน้รอ้ยละ 25 โดย TLG 
บรษิทั แกเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั GV ถอืหุน้รอ้ยละ 30 โดย TLG 

*CWT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีย่งัไม่สิน้สุด ซึ่งอำจมผีลกระทบต่อ
สนิทรพัย์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ทีม่จี ำนวนสูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิำททีม่ผีลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของ บรษิทัและบรษิทัย่อย อย่ำงมนีัยส ำคญั 

 
 
 

6. ข้อทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

 ชื่อบรษิทั    : บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 ชื่อย่อหลกัทรพัย ์   : iii 

 ประเภทธุรกจิ   : ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบวงจรทีค่รอบคลมุกำรให ้
      บรกิำรด้ำนกำรขนส่งสนิค้ำทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ  
      ทำงอำกำศ ทำงทะเลและทำงบก กำรใหบ้รกิำรดำ้นพธิกีำรศุลกำกร  
      และกำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนตัง้แต่ตน้น ้ำถงึปลำยน ้ำ (supply  
      chain management) ซึง่ครอบคลุมกำรใหบ้รกิำรทัง้กลุ่มสนิคำ้ทัว่ไป 
      และสนิคำ้ทีต่อ้งกำรควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น เช่น กำรใหบ้รกิำร 
      โลจสิตกิสส์ ำหรบักลุ่มสนิคำ้เคมแีละสนิคำ้อนัตรำย เป็นต้น 
 เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107560000095  

 ทุนจดทะเบยีน   : 383,663,472 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน  
      767,326,944 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท 

 ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้  : 304,653,887.50 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน  
      609,307,775 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท  

 ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ ่  : เลขที ่628 ชัน้ 3 อำคำรทรพิเพลิ ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ี 
    แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
      โทรศพัท ์  0-2681-8700    
      โทรสำร   0-2681-8701 
      เวป็ไซต ์   www.iii-logistics.com 

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

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

mailto:secretary@iii-logistics.com
mailto:ir@iii-logistics.com
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 บุคคลอ้างอิง     
 นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์  :  บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
      เลขที ่93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
      ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
      โทรศพัท ์: 0 2009 - 9000  
      โทรสำร :  0 2009 - 9991 

 ผูส้อบบญัช ี   : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั   
      179/74-80 อำคำรบำงกอกซติี ้ทำวเวอร ์ถนนสำทรใต ้ 
      แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120    
      นำยวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที่ 3977                         
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ส่วนท่ี 2   
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

ณ วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 383,663,472 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 767,326,944 
หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท และทุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแล้วเท่ากบั 304,653,887.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวน 609,307,775 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท  
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 มดีงันี้  

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มครอบครวั  ดำลำล 

1.1 นำยทพิย์  ดำลำล /1 
1.2 นำงมำรก์ำรติ ดำลำล 

141,806,386 
111,806,386 
30,000,000 

23.27 
18.35 
4.92 

2 กลุ่มครอบครวั นอบน้อมธรรม 
2.1 นำยวริชั  นอบน้อมธรรม /2 
2.2 นำงสำวนิตยำ  สงวนคงวไิล 

110,344,074 
105,344,074 

           5,000,000 

18.11 
17.29 
 0.82 

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

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

9.97 
9.96 
0.01 

4 นำยเฉลมิศกัดิ ์ กำญจนวรนิทร์ /4 27,952,484 4.59 
4 นำยจโิรจ  พนำจรสั /5 27,952,484 4.59 
5 นำงวรพรรณ  จงึทรพัยไ์พศำล 23,500,000 3.86 
6 นำยธนัท  ตำตะยำนนท ์/6 12,200,591 2.00 
7 นำยสุเมธ  ฐติภิูร ี 8,840,103 1.45 
8 บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 8,000,000 1.31 
9 นำยศริพิฒัน์ งำมวงศไ์พรชั 7,857,707 1.29 
10 นำงดรุณี  รกัพงษ์พบิูล /7 7,703,275 1.26 
11 ผูถ้อืหุน้อื่น  172,349,290 28.30 

รวม 609,307,775 100 
หมายเหตุ: 1/ นายทพิย ์ดาลาล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการจดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2/ นายวริชั นอบน้อมธรรม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     
    ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 
3/ นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ กรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและ 
    อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4/ นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5/ นายจโิรจ พนาจรสั ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ และกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี  
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6/ นายธนัท ตาตะยานนท ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ กรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 
   และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7/ นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการจดัการ และเลขานุการบรษิทั 

 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น – ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษทั 

ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2560 ได้มมีติอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท  ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่พนักงานของบริษัท 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) อายุ 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นจ านวน 10,500,000 หน่วย โดยให้
สทิธแิก่พนักงานของบรษิทั ในการซื้อหุน้ของบรษิทัในอตัราใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อสทิธใินการซื้อหุน้สามญั 1 หุน้ ที่
ราคาใชส้ทิธ ิ4.80 บาทต่อหุน้ ทัง้นี้ ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดในขอ้ก าหนดสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว 

 นอกจากนี้ บรษิทัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้้อหุ้นสามญัของบรษิทัครัง้ที ่1 (“iii-W1”) จ านวนไม่
เกิน 152,326,944 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) โดยไม่คิดมููลค่าในอตัราส่วน 4 หุ้น
สามญัเดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธแิละก าหนดราคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 6.00 บาทต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดย
ใบส าคญัแสดงสทิธจิะมอีายุการใชส้ทิธเิป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธใินวนัที่่ 14 พฤษภาคม 2563 
การออกใบส าคญัแสดงสทิธน้้ีิเป็นการรองรบัแผนการลงทุุนในอนาคตของบรษิทั โดยบรษิทัไดเ้พิ่่มทุุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
จ านวน 76,163,472 บาท มููลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 307,500,000 บาท เป็นทุุนจด
ทะเบยีนใหม่ จ านวน 383,663,472 บาท 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บรษิัทก าหนดนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธจิากงบการเงิน
เฉพาะกจิการภายหลงัหกัภาษ ีทุนส ารองตามทีก่ฎหมายก าหนด และภาระผกูพนัตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู ้ทัง้นี้อตัราการ
จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไปจากทีก่ าหนดไว ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด ความจ าเป็นในการ
ลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงนิกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ  ในอนาคตของบริษัท ทัง้นี้เมื่อ
คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบใหจ้่ายเงนิปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่
เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ให้ปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  และ
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของแต่ละบรษิทัพจิารณาอนุมตัใินแต่ละปี โดยการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธติามงบการเงนิของ
บรษิทัย่อยหลงัหกัภาษ ีทุนส ารองเงนิตามทีก่ฎหมายก าหนด และภาระผูกพนัตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู้ยมื โดยอตัราการ
จ่ายปันผลจะพจิารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด ความจ าเป็นในการลงทุน เงือ่นไขและขอ้จ ากดัตามทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาเงนิกู้ยมื และความเหมาะสมอื่นๆ ของบรษิทัย่อย ทัง้นี้คณะกรรมการของบรษิทัย่อย มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ    
 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการจดัการ และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามโครงสรา้งการบรหิารงานดงันี้ 
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 8.1  คณะกรรมการบริษทั 
              ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย์ /1 ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 
2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ/2 รองประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ /  

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

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

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี/  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. นายทพิย์ ดาลาล  กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการจดัการ /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการบรษิทั / กรรมการจดัการ /  กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ / 
ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการบรษิทั / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี/ อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

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

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

กจิการทีด่ ี
11. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร์ กรรมการบรษิทั / กรรมการจดัการ / อนุกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 
หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัใชบ้รกิาร 

กรรมการทุกท่านไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Director Accredited Program (DAP) และ/หรอื หลกัสตูร Director    
Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

/1 นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ เป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความช านาญ และประสบการณ์ดา้นการบรหิารจดัการดา้น 
การคา้ทัง้ในและระหว่างประเทศ รวมถงึการบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัการก ากบัดูแล 
กจิการทีด่ ี 

/2 นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ เป็นกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (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 จาก 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

  กรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทั คอื นายทพิย์ ดาลาล นายวริชั นอบน้อมธรรม นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ 
อยุธยา นายธนัท ตาตะยานนท ์นายจโิรจ พนาจรสั และนางดรุณี รกัพงษ์พบิูล กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมอืชื่อร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั   
คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติและ
ระมดัระวงั รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั โดยรวมอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญั มดีงันี้ 

1. ก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้
พจิำรณำอนุมตันิโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนทีฝ่่ำยบรหิำรเสนอ ควบคุมดูแลใหฝ่้ำยบรหิำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ โดยค ำนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยที่
เกีย่วขอ้ง 

2. พิจารณาอนุมัติการด าเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดย
ครอบคลุมถงึเรื่องงบประมาณประจ าปี งบการเงนิส าหรบังวดไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี การจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล การได้มา การก่อตัง้ การจ าหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงบัซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญัหรือธุรกิจใดของ
บรษิทั การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัอ านาจใดๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการ 

3. วำงโครงสรำ้งและก ำหนดกระบวนกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรด ำเนินกำรทีเ่ป็นไปตำม
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตขิองคณะกรรมกำร มตขิองทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมสุจรติและระมดัระวงั 

4. วำงโครงสรำ้งและก ำหนดกระบวนกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก ำกบั
และตรวจสอบ รวมถงึกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม 

5. ติดตำมและประเมินผลกำรท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตำมแผนกลยุทธ์ 
ภำยใตง้บประมำณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

6. ดูแลใหม้กีารจดัท าบญัช ีและการเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงนิ 
ผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญัใหค้รบถว้น
ถูกตอ้งแก่ผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนทัว่ไป 

7. ตรวจตรำและด ำเนินกำรใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้่ำ บรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้กีำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมทีก่ ำหนด 
8. มอี ำนำจแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ รวมถงึ

ก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใชดุ้ลยพนิิจทีช่ดัเจน ใหก้ำรออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยในเรื่อง
ส ำคญัตอ้งไดร้บัควำมเหน็จำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อน 

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ  
หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผู้รบัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถอนุมตัริำยกำรที่ตน
หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัไิว้ 
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วาระการด ารงต าแหน่ง  

 กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งพน้จากต าแหน่งในทุกครัง้ของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี โดยใหก้รรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง ในกรณีทีก่รรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งดงักล่าว
ไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีนึ่งในสาม กใ็หใ้ชจ้ านวนทีใ่กลท้ี่สุดกบัหนึ่งในสาม อย่างไรกต็าม กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บั
การเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ได ้
 ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีใหว้าระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระไม่
เกนิกว่า 9 ปี โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรษิทัตอ้งพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์
4) ทีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

 
8.2  ผู้บริหาร  

คณะกรรมการจดัการ  

          ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  คณะกรรมกำรจดักำรของบรษิทั มจี ำนวน 7 ท่ำน ดงันี้ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นำยทพิย์ ดำลำล  ประธำนคณะกรรมกำรจดักำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำยวริชั นอบน้อมธรรม กรรมกำรจดักำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ 
3. นำยธนัท ตำตะยำนนท์ กรรมกำรจดักำร 
4. นำงดรุณี รกัพงษ์พบิูล กรรมกำรจดักำร 
5. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ กรรมกำรจดักำร 
6. นำยจโิรจ พนำจรสั กรรมกำรจดักำร 
7. นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร์ กรรมกำรจดักำร 

 
8.3  คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นำยวุฒพิงษ์ โมฬชีำต ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน 
ก.ล.ต. โดยมนีำยวภิูธำ ตระกูลฮุน เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิ 
และม ีนำงสำวศชินม ์โชตวิรีะสถำนนท ์ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั มจี ำนวน 4 ท่ำน ดงันี้ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ*์ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

2. นำยธนัท ตำตะยำนนท์ กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

3. นำยจโิรจ พนำจรสั กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

4. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
* กรรมการอสิระ 
 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิทั มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 
รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน* ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ*์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. นำยวริชั นอบน้อมธรรม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 * กรรมการอสิระ 

 
คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั มจี ำนวน 5 ท่ำน ดงันี้ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นำยวริชั นอบน้อมธรรม ประธำนอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำยธนัท ตำตะยำนนท ์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

4. นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

5. นำยสุชำต ิธนำสุนทรำรตัน์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
8.4 เลขำนุกำรบริษทั  

คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นำงดรุณี รกัพงษ์พบิูล เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2559 ใหท้ ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั 
ซึง่ไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูรเลขำนุกำรบรษิทั รุ่น 68/2559 จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)  โดยใหม้ี
อ ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) โดยมี
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้             

1. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรของบรษิทั ดงัต่อไปนี้    
- ทะเบยีนกรรมกำร 
- หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  
- หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
- รำยงำนประจ ำปี 
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2. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
3. ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
4. ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดและกฎเกณฑต์่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรควรรบัทรำบ 
5. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลที่จ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่แก่กรรมกำรปัจจุบนั และกรรมกำรที่

ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ 
6. ดูแล และประสำนงำนให้บรษิัท ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ข้อก ำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณธุรกจิไดอ้ย่ำงครบถว้น
และถูกตอ้ง 

7. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 
8.5    ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน / ผู้ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 

       นำยวิรชั นอบน้อมธรรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยกำรเงิน ซึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและ
กำรเงนิ โดยม ีนำยประยุทธ ์ เอือ้เสรวีงศ ์ มหีน้ำทีโ่ดยตรงในกำรควบคุมดแูลกำรท ำบญัช ีควบคุมดแูลกำรท ำบญัชใีหป้ฏบิตัิ
ตำมกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (กลต.) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และกฎเกณฑต์่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ทัง้นี้ข้อมูลประวตัิและรำยละเอียดของเลขำนุกำรบริษัท ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน และผู้
ควบคุมดแูลกำรท ำบญัช ีปรำกฎตำม เอกสำรแนบ 1 
 
8.6  สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2563 

        คณะกรรมการจดัใหม้กีารก าหนดตารางการประชมุกรรมการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และไดแ้จง้ใหก้รรมการทราบตัง้แต่
ตน้ปี โดยในปี 2563 มสีถติกิารเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ 
กรรมการบริษทั 

คณะกรรม 
การบริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย์ 11/11 - - - 1/1 
2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ 11/11 5/5 - - 1/1 
3. นายวภิูธา ตระกูลฮุน 10/11 5/5 - 2/2 1/1 
4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ์ 11/11 5/5 2/2 2/2 1/1 
5. นายทพิย์ ดาลาล  11/11 - - - 1/1 
6. นายวริชั นอบน้อมธรรม 11/11 - - 2/2 1/1 
7. นายธนัท ตาตะยานนท์ 11/11 - 2/2 - 1/1 
8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล 11/11 - - - 1/1 
9. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา 10/11 - 2/2 - 1/1 
10. นายจโิรจ พนาจรสั 11/11 - 2/2 - 1/1 
11. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร์ 10/11  -  -  - 1/1 

หมายเหตุ :  จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
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 ช่ือ-นามสกลุ กรรมการจดัการ คณะกรรมการจดัการ 

1. นายทพิย์ ดาลาล  14/15 
2. นายวริชั นอบน้อมธรรม 15/15 
3. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา 14/15 
4. นายธนัท ตาตะยานนท์ 14/15 
5. นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล 15/15 
6. นายจโิรจ พนาจรสั 15/15 
7. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร์ 14/15 

หมายเหตุ:  จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม/จ านวนครัง้การประชุม 

 
ช่ือ-นามสกลุ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. นายวริชั  นอบน้อมธรรม 5/5 
2. นายธรีนิติ ์ อศิรางกูร ณ อยุธยา 4/5 
3. นายธนัท ตาตะยานนท์ 5/5 
4. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร์ 5/5 
5. นายสุชาต ิธนาสุนทรารตัน์ 4/5 

หมายเหตุ :  จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
 
8.7  สถิติการฝึกอบรมของกรรมการบริษทัปี 2563  

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัและสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมในการฝึกอบรมในหลกัสูตรหรอืเขา้
ร่วมกจิกรรมสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที ่และเป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน  

ช่ือ-นามสกลุ หวัข้อการฝึกอบรม / สมัมนาท่ีกรรมการเข้าร่วมในปี 2563 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ - การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

2. นายวุฒพิงษ ์โมฬชีาต ิ - การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

3. นายวภิูธา ตระกูลฮุน - การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ - การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
- โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

5. นายทพิย ์ดาลาล  - การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม - หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO 
CPD) ครัง้ที ่2/2563 ในหวัขอ้ “Transfer pricing” ผ่านระบบออนไลน์ โดย
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO 
CPD) ครัง้ที่ 4/2563 ในหวัข้อ “Capital structure and funding strategy” 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
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- หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO 
CPD) ครัง้ที่  7/2563 ในหัวข้อ “Data privacy law and cyber security” 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

7. นายธนัท ตาตะยานนท ์ - การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล - การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

- การสมัมนา HCM Lesson learn Case Study : CP ALL 
โดย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

 9. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา -  การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

10. นายจโิรจ พนาจรสั - การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

11. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร์ - การส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละป้องกนัมใิหเ้กดิทุจรติ 
โดย บรษิทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

 
8.8  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจ าปี 2563 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 1.  ค่าตอบแทนกรรมการ  

1.1) ค่าตอบแทนรายเดอืน ใหจ้่ายทุกเดอืน 
- ประธานกรรมการ เดอืนละ 30,000 บาท 
-   รองประธานกรรมการ เดอืนละ 25,000 บาท 
- กรรมการท่านอื่น เดอืนละ         20,000 บาท 

 1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุม ใหจ้่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเขา้ประชุม 
- ประธานกรรมการ  ครัง้ละ   20,000 บาท 
- กรรมการท่านอื่น ครัง้ละ  10,000 บาท 

 2.  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมาเขา้ร่วมประชุมดงันี้ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ   15,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ครัง้ละ  10,000 บาท 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมาเขา้ร่วม 
    ประชุม ดงันี้ 

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ครัง้ละ  15,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่านอื่น ครัง้ละ 10,000 บาท 
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4.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ใหจ้่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมาเขา้ร่วม

ประชุม ดงันี้ 
 - ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  ครัง้ละ  15,000 บาท 
 - กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ที่านอื่น  ครัง้ละ 10,000 บาท 

นอกจากค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชมแล้ว ที่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ไดม้ี
มตอินุมตัคิ่าตอบแทนทีเ่ป็นบ าเหน็จกรรมการ ซึง่ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2563  
รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรตามความเหมาะสม นอกจากนี้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย รวมถงึบ าเหน็จกรรมการ 

 
ในปี 2563 มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้กก่รรมกำรของบรษิทั ตำมรำยละเอยีด ดงันี้ 

รำยช่ือ 
ปี 2563 

ค่ำตอบแทน (บำท) 

1. นำยเกรกิไกร จรีะแพทย์ 1,543,250 
2. นำยวุฒพิงษ์ โมฬชีำต ิ 1,168,750 
3. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน 979,000 
4. นำยอภชิำต ิจรีะพนัธุ์ 1,009,000 
5. นำยทพิย์ ดำลำล  1/  - 
6. นำยวริชั นอบน้อมธรรม1/  - 
7. นำยธนัท ตำตะยำนนท1์/  - 
8. นำงดรุณี รกัพงษ์พบิูล1/  - 
9. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ1/  - 
10. นำยจโิรจ พนำจรสั1/  - 
11.นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร์1/  
รวม 4,700,000 

            หมำยเหตุ : 1/ กรรมกำรทีม่ใิช่กรรมกำรอสิระไม่มสีทิธไิดร้บัค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อย 

  
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

– ไม่ม ี– 
 

2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 ค่าตอบแทนแก่ผู้บรหิาร ส าหรบังวดปีบญัช ีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งวดปีบญัช ีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562  และงวดปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน (คน) 7 7 7 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 54.95 53.42 48.28 
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        ในส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนด
ค่าตอบแทนทัง้ในรปูแบบของค่าตอบแทนระยะสัน้ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนัส รวมถงึกองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยพจิารณาจากผล
การปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปรียบเทียบกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทในระยะสัน้และระยะยาว 
รายละเอยีดดงันี้ 

- ระยะสัน้ : จ่ำยค่ำตอบแทนในรปูแบบเงนิเดอืน และโบนัส โดยพจิำรณำจำกผลกำรปฏบิตังิำน (KPIs) 
- ระยะยำว : จ่ำยค่ำตอบแทนในรูปแบบของกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี และประกนัสุขภำพ โดยพจิำรณำจำกกำร

น ำ Balance Scorecard มำเชื่อมโยงกบักำรประเมนิผลงำนของ CEO ในกำรบรหิำรใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธ์
และแผนธุรกจิทัง้ระยะกลำงและระยะยำวของบรษิทั 

 
8.9    บุคลำกร   

จ ำนวนบุคลำกรของบรษิทั (ไม่รวมผูบ้รหิำร ) แบง่ตำมรำยบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

สำยงำน 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 

ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ 667 693 328 

ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก 38 89 20 

ธุรกจิกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส ์ 85 92 94 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคำ้อนัตรำย 209 225 214 

รวม 999 1,099 656 

 
ค่ำตอบแทนบุคลำกร (ไม่รวมผู้บริหำร) 

ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จ านวน 279.60 ลา้นบาท 
297.07 ล้านบาท และ 174.62 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงนิสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และสวสัดกิารอื่นๆ โดยเป็นเงนิสมทบกองทุุนส ารองเลี้้ยงชพีที่่บรษิทัจ่ายใหแ้ก่พนักงานในปี 2561 ปี 
2562 และปี 2563 จ านวน 7.06 ลา้นบาท 8.25 ลา้นบาท และ 6.33 ลา้นบาทตามล าดบั 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนพนักงานดงักล่าว บรษิทัตระหนักถงึคุุณค่าของบุุคลากรทีม่ตี่อองคก์ร จงึจดัใหม้กีารเสนอ
ขายหลกัทรพัย์แก่พนักงานในรููปแบบของหุ้นสามญั (ESOP) และใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั (Warrant) เพื่อเป็น
แรงจููงใจให้พนักงานมขีวญัก าลงัใจในการท างานในระยาว โดยในปี 2560 บรษิัทมกีารเสนอขายหุ้นสามญั (ESOP) เป็น
จ านวน 4,500,000 หุน้ และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั (Warrant) เป็นจ านวน 10,500,000 หุน้ โดยระยะเวลาใน
การใชส้ทิธ ิแบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มจากเมื่อครบก าหนด 1 ปี 6 เดอืน นับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธใินวนัที่ 1 กนัยายน 
2560 และจะสามารถใชส้ทิธไิดอ้กี 3 ระยะเวลา คอืในทุุกๆ 6 เดอืนถดัไป ซึง่จะสิน้สุุดในวนัที ่1 กนัยายน 2563 โดยพนักงาน
ไดใ้ชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญั (Warrant) ครบจ านวน 4 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2562 
จ านวนการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิ2,329,088 หน่วย ครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2562 จ านวนการ ใชใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิ
2,478,687 หน่วย ครัง้ที่ 3 เมื่่อ วนัที่ 28 กุุมภาพนัธ์ 2563 จ านวนการใชส้ทิธิ – หน่วย และครัง้ที่ 4 เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 
2563 จ านวนการใชส้ทิธ ิ– หน่วย 
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ทัง้นี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชพี รวมถึงส่งเสรมิสวสัดภิาพความเป็นอยู่ที่ดขีองพนักงานที่ครอบคลุุมไปถงึ

ครอบครวัของพนักงาน ให้พนักงานมพีลานามยัที่แขง็แรง อนัจะส่งผลดตี่อการปฏิบตังิานและการด ารงชวีติของพนักงาน
บรษิัทจงึได้จดัให้มสีวสัดกิาร แก่พนักงานและประชาสมัพนัธ์ให้พนักงานทราบผ่านทางระเบยีบขอ้บงัคบัการท างานของ
พนักงาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• สวสัดกิารการเงนิช่วยเหลอื อาท ิเงนิกูฉุ้กเฉิน เงนิช่วยเหลอืงานแต่ง เงนิช่วยเหลอืค่าท าศพ 
• สวสัดกิารดา้นสุขภาพและประกนัชวีติ อาท ิประกนัชวีติ ประกนัสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจ าปี 
• กองทุน อาท ิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 
– ไม่ม ี–  

 
นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

  บรษิัทให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร โดยจดัให้พนักงานได้รบัการฝึกอบรมความรู้ทัง้ความรู้ของธุรกิจ       
โลจสิติกส์เฉพาะด้าน อาท ิProfessional Skill for Dangerous Goods Instructor, Aviation Security Awareness, Maritime 
Transport of Dangerous Goods, Dangerous Goods Regulations Course  เป็นต้น และการจัดให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมดา้นความรูใ้นวชิาชพีทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององคก์ร 

 ในปี 2563 จ านวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีอยู่ที 52.47 ชัว่โมงต่อคนต่อปี มคี่าใชจ้่ายใน
การพฒันาบุุคลากรจ านวน 841,350.72 บาท ในขณะที่จ านวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2562 อยู่ที่ 
12.69 ชัว่โมงต่อคนต่อปี มคี่าใชจ้่ายในการพฒันาบุคลากรจ านวน 2,215,429.69 บาท 

 
 

9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยตระหนักถงึบทบาท และ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะผูบ้รหิารในการสรา้งเสรมิใหเ้กดิการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ และใหค้วามเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้สถาบนั ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการ โดย
ครอบคลุมหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการในหมวดต่างๆ ดงันี้ 

หมวดท่ี 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)                  

       ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสถาบนั ย่อมมสีทิธใินฐานะเจา้ของบรษิัท มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อก าหนดทศิทางการ
ด าเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาท าหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้จงึเป็นเวทสี าคญัส าหรบัผูถ้อืหุน้ในการแสดงความคดิเหน็ ซกัถาม และลงมตติดัสนิใจ
ด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้จงึมสีทิธโิดยชอบทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม มเีวลาเพยีงพอส าหรบัการพจิารณา และ
รบัทราบผลการลงมต ิโดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 
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1.1 บรษิทัต้องไม่กระท าการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธใินการเขา้ถงึสารสนเทศของบรษิทั อาท ิผูถ้อื

หุ้นต้องได้รับข้อมูล ขัน้ตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วนเพยีงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมรีะยะเวลาพอสมควรในการพจิารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุน้โดยได้รบั
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน บริษัทต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องอ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จ ัดการประชุมมีขนาด
เพยีงพอรองรบัจ านวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรอืจงัหวดัใกล้เคยีง และไม่ไกลเกินไปจนเป็น
อุปสรรคต่อการเดนิทาง มสีิง่อ านวยความสะดวกแก่ผูพ้กิาร มกีารรกัษาความปลอดภยัและพรอ้มรบัมอืกบั
เหตุฉุกเฉิน 

1.3 บรษิทัตอ้งไม่กระท าการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ ผู้ถอืหุน้ทุก
คนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสยั เสนอความ
คดิเหน็ต่อทีป่ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีเ่สนอ และออกเสยีงลงมตใินวาระการประชุม 

1.4 ประธานทีป่ระชุมควรจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความ
คดิเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจนและแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
พรอ้มกบัการน าส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าดงักล่าว
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 

1.5 ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชมุและลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัเอกสารและ
ค าแนะน าในการมอบฉันทะ ทัง้นี้ ผู้รบัมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้
กรรมการในทีป่ระชุมแลว้ย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและลงมตเิชน่เดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทุกประการ หรอืผูถ้อืหุน้
อาจมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมตแิทนกไ็ด ้ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัประวตัิ
และขอ้มลูการท างานของกรรมการอสิระแต่ละท่านอย่างครบถว้นเหมาะสมในการพจิารณา 

1.6 ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแยกส าหรบัแต่ละระเบยีบวาระทีเ่สนอ การลงมตติอ้งเลอืกใชว้ธิกีารและ
อุปกรณ์ออกเสยีงทีโ่ปร่งใส สะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ สามารถแสดงผลการลงมตไิดร้วดเรว็ และ
ผูถ้อืหุน้มสีทิธทิราบผลการลงมตอิย่างทนัท่วงท ี

1.7 กรรมการบรษิทัทุกคน รวมทัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบรษิทั ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้
ทุกครัง้ หากไม่ติดภารกิจส าคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคดิเหน็ของผูถ้ือหุน้ ทัง้นี้ ผู้บรหิาร
ระดบัสงูทุกคนควรเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถามเช่นกนั 

1.8 ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้แล้วเสรจ็ บรษิทัจะจดัท ารายงานการประชุมทีบ่นัทกึขอ้มูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนในสาระส าคญั และจะน าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

1.9 กรรมการบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

หมวดท่ี 2: การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บรษิทัจะปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่ค านึงถงึเพศ อายุ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชื่อ ความคดิเหน็  

ทางการเมอืง หรอืความพกิาร และแมผู้ถ้อืหุน้จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยเหตุไม่สะดวกประการใด  ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธิ
มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
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2.1 คณะกรรมการบรษิทัต้องรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้

ทุกรายย่อมมสีทิธริบัขอ้มูลหรอืเอกสารเป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษส าหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิโดย
เอกสารทีส่่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาตติอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

2.2 ก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ โดยหนึ่ง (1) หุน้มสีทิธเิท่ากบั
หนึ่ง (1) เสยีง 

2.3 คณะกรรมการบรษิทัต้องสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ขา้งน้อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิ หรอื
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยหน่วยงานส านักประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
และเลขานุการบรษิทั ตอ้งมคีวามพรอ้มในการรบัขอ้เสนอ ใหค้วามช่วยเหลอื และใหค้ าแนะน าได้ 

หมวดท่ี 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders) 
 การด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยย่อมเกี่ยวข้องกบับุคคลหลายฝ่าย ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บรหิาร 
พนักงาน เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ไปจนถงึชุมชน ประเทศชาต ิและสงัคมโลก บรษิทัจงึตระหนักถงึความส าคญัในการดแูล
และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกิจของบริษัทยงัได้ค านึงถึงสิทธขิองผู้มส่ีวนได้เสียทุกฝ่ายตาม
แนวทางดงัต่อไปนี้ 

3.1 บรษิทัและบรษิทัย่อยแบ่งผูม้ส่ีวนไดเ้สยีออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่คา้ บริษทัทีบ่รษิทัหรอืบรษิทั
ย่อยถือหุ้น บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทัง้นี้ บริษัทต้องจดัให้มี
ช่องทางในการสื่อสารกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มอย่างพอเพยีง 

3.2 บริษัทและบริษัทย่อยประพฤติตามกรอบการแข่งขนัที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
รวมทัง้สนับสนุนและส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม โดยไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรู้
ความลบัทางการคา้ของคู่แขง่ดว้ยวธิฉ้ีอฉล 

3.3 บรษิัทและบรษิัทย่อยมพีนัธะสญัญาต่อผู้บรโิภคในการพฒันาสนิค้าและบรกิารให้ดยีิง่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และก าหนดราคาสนิคา้ / บรกิารใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไม่กระท าการใดอนัเป็นการเอาเปรยีบ
ผูบ้รโิภคภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค และกฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ ในการปฏบิตัติ่อคู่
คา้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัและบรษิทัย่อยตอ้งด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมและต้องไม่เอาเปรยีบคู่
คา้ โดยถอืเอาประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นทีต่ัง้ 

3.4 บรษิทัและบรษิทัย่อยจะปฏบิตัติามเงือ่นไข ขอ้ตกลง หรอืสญัญาต่อเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถ
ปฏบิตัไิดใ้หร้บีแจง้เจรจากบัคู่สญัญาเพื่อหาทางแกไ้ขและเยยีวยาความเสยีหายอย่างเป็นธรรม 

3.5 บรษิัทและบริษัทย่อยต้องค านึงถึงสวสัดภิาพของบุคลากรโดยไม่เอาเปรยีบในการท าสญัญาจ้าง มกีาร
ก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพเพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรบรษิทัและบรษิทัย่อยมแีรงจงูใจในการ
ท างาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิม่ศกัยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานที่ด ีมกีารก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวนิัยในการท างาน ได้รบัการเอาใจใส่ดูแลอย่าง
ทัว่ถงึ และมแีผนชดเชยทีด่หีากมเีหตุใหบุ้คลากรของบรษิทัตอ้งยุตกิารท างานดว้ยสาเหตุใดกต็าม 

3.6 บรษิทัต้องมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อใหก้ารช่วยเหลอื สนับสนุน และสรา้งประโยชน์แก่ชุมชน
และสงัคมในภาพรวม โดยบรษิทัมแีผนการในการรกัษาสิง่แวดล้อม และความปลอดภยั โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบรษิัท มแีผนชดเชยที่ดหีากมอีุบตัิเหตุ และมกีาร
วางแผนแกไ้ขอย่างยัง่ยนื 
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3.7 คณะกรรมการบรษิทัควรด าเนินการประชาสมัพนัธส์ื่อถงึความตระหนักและความเอาใจใส่ทีม่ตี่อผูม้ส่ีวนได้

เสยีอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

หมวดท่ี 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย า และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยี 

ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ การเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการด าเนินงานซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความ
เชื่อมัน่แก่นักลงทุนถึงความซื่อสตัย์สุจริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน บริษัทจงึให้
ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูเป็นอย่างมาก และพยายามเพิม่ช่องทางในการใหข้อ้มลูตลอดเวลา 

4.1 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่ทางการ
เงนิอย่างเพยีงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ถอืหุน้และผู้มส่ีวนได้เสยีของบรษิัทได้รบัสารสนเทศ
อย่างเท่าเทยีมกนัตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั บรษิทัควรจดัท าและปรบัปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ใหม้คีวามครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ รวดเรว็และทนั
สถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับ
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

4.2 จดัให้มหีน่วยงานสื่อสารองค์กรท าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร การด าเนินงาน และผลงานของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน พนักงาน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และสาธารณชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทัง้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่
ประสานงานกบันักลงทุนสถาบนั เจา้หนี้ นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในการใหข้อ้มลู
การด าเนินงานและการลงทุนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยดว้ยชอ่งทางการตดิต่อทีส่ะดวก รวดเรว็ และเขา้ถงึไดง้า่ย 

4.3 คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มกีารท างบดุล บญัชีก าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบญัชขีอง
ผูส้อบบญัช ีพร้อมทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้ในการประชุมสามญั
ประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

4.4 คณะกรรมการบรษิทัจะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างมเีหตุผล
ว่าการบนัทกึขอ้มลูทางการบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และ
เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจรติหรอืการด าเนินการที่ผดิปกติอย่างมสีาระส าคญั 
รวมถงึมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเพื่อท าหน้าทีใ่น
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.5 ในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัท ารายงานการประเมนิฐานะและแนวโน้มของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยโดยสรุปทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย รายงานอธบิายถงึความรบัผดิชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการ
เงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบญัช ีรายงานทางการบริหารที่จ าเป็นเพื่อการวิเคราะห์ใน
รูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงนิ และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปรียบเทียบกับจ านวนครัง้ของการประชุม
คณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี 

4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของแต่ละคน รวมถงึรปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย 

4.7 เปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร 
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หมวดท่ี 5: ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibility) 

  คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตัง้จากผู้ถือหุ้นเพื่อก ากับดูแลแนวทางด าเนินงานของบริษัท โดยต้อง
ประกอบดว้ยผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์แก่บรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามทุ่มเทและ
ให้เวลาอย่างเต็มที่ โดยก าหนดให้กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง  ทัง้นี้ การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งได้ไม่เกนิ 9 ปี โดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบของคณะกรรมการครอบคลุมถงึการแต่งตัง้ฝ่ายบรหิารเพื่อรบัผดิชอบการ
ด าเนินธุรกจิ แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรบัผดิชอบเฉพาะเรื่องทีไ่ดร้บัมอบหมาย และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
รวมทัง้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั รบัผดิชอบการด าเนินการประชุมและการปฏบิตัติามกฎหมาย 

5.1 องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทั  

 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรตำมจ ำนวนทีท่ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ก ำหนด แต่ต้องมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 
คน นอกจำกนี้กรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรอื หนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด (แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ) 
จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ปัจจุบนับรษิัทมกีรรมกำรจ ำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่มำจำกฝ่ำยบรหิำรจ ำนวน       
7 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำรซึ่งมคีุณสมบตัิเป็นอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งคดิเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ อนัจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรพจิำรณำและออกเสยีงในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ กรรมกำร
จ ำนวนหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งในทกุครัง้ของกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี อย่ำงไรก็
ตำม กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บักำรเลอืกตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระตอ้งไม่เกนิ 9 ปี โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

5.2 ควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรบริษทั 

กรรมการตอ้งวนิิจฉยั แสดงความคดิเหน็ และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ  
หากการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัตกอยู่ภายใตภ้าวะกดดนัจากหน้าทีก่ารงานหรอืครอบครวัหรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีใน

เรื่องนัน้ ย่อมบดิเบอืนการตดัสนิใจให้ตดัสนิเขา้ขา้งตนเอง คนใกล้ชดิ หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของ

กรรมการบรษิทัจงึเป็นเรื่องทีต่้องค านึงถงึอย่างยิง่ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทั ดงันัน้กรรมการบรษิทัที่

ขาดความเป็นอสิระไม่ควรท าหน้าทีต่ดัสนิใจ 

5.2.1 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัภายใตก้ารน าของประธานกรรมการบรษิทั มภีาวะผูน้ าและสามารถควบคุม
การด าเนินงานของผูบ้รหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรษิัทจงึควรจดัใหม้กีารแบ่งแยก
บทบาทหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ออกจากกนัอย่างชดัเจน 
โดยบทบาทหน้าทีป่ระธานกรรมการบรษิทั มดีงันี้ 
• กำรก ำกับ ติดตำม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ และบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร  
• การดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรม 

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
• กำรดูแลให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรทุกคนมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองค์กร ที่มจีรยิธรรม 

และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 
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• กำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  และมี
มำตรกำรทีด่แูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม  

• กำรจดัสรรเวลำไวอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีก่รรมกำรจะอภปิรำยประเดน็
ส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั กำรส่งเสรมิใหก้รรมกำรมกีำรใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วำมเหน็
ไดอ้ย่ำงอสิระ 

• กำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรและ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

5.2.2 กรรมกำรอิสระจะต้องเขำ้ถึงขอ้มูลทำงกำรเงนิและธุรกิจอย่ำงเพยีงพอที่จะสำมำรถแสดงควำมเหน็ได้
อย่ำงเป็นอสิระ รกัษำประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เขำ้ประชุมโดยสม ่ำเสมอ และมกีำรประชุมร่วมกนัของ
กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ พรอ้มทัง้รำยงำนรบัรองควำมเป็นอสิระของตนเมื่อไดร้บักำร
แต่งตัง้ และเป็นประจ ำทุกปี เพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 

5.2.3 กรรมกำรอิสระต้องมคีวำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกบัคุณสมบตัแิละขอบเขต
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรอสิระ สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
และดูแลไม่ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทักบัผู้บรหิำรหรอืผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรอื
บรษิทัอื่นซึ่งมผีูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่กลุ่มเดยีวกนั นอกจำกนี้ยงัต้องสำมำรถใหค้วำมคดิเห็นใน
กำรประชุมไดอ้ย่ำงเป็นอสิระ 

 
5.3 บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทั ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นอย่างเคร่งครดัตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและขอ้พงึ
ปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ โดย
มกีารแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบรษิทั (Board  Committee) และเลขานุการ
ของบรษิทั และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการชุดย่อย (ไม่เกนิกว่าจ านวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) 

5.3.1 พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้บงัคบัของแต่ละบรษิทั โดย
ครอบคลุมถงึเรื่องดงัต่อไปนี้ 
• วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  นโยบำย  และแผนกลยุทธ ์ 
• แผนธุรกจิประจ ำปี งบประมำณประจ ำปี งบกำรเงนิส ำหรบังวดไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 
• กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
• กำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งองคก์รในระดบักลุ่ม และกำรเปลีย่นแปลงอื่นๆ ทีส่ ำคญัในองคก์ร 
• กำรไดม้ำ กำรก่อตัง้ กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน หรอืกำรระงบัซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัหรอืธุรกจิใดของบรษิทั  
• กำรเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัอ ำนำจใดๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยใหบุ้คคลอื่นด ำเนินกำร 

5.3.2 พจิารณามอบอ านาจบางประการเป็นการครัง้คราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย 
5.3.3 หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้โดยกฎหมาย  หนังสอื

บรคิณหส์นธ ิ ขอ้บงัคบั  และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ซึง่รวมถงึการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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• ก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  นโยบาย  กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงนิส าหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย  
รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการด าเนินงานทีฝ่่ายบรหิารเสนอ และก ากบัควบคุมดูแล
ใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงนิ
ดงักล่าว  โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุก
ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
• วางโครงสรา้งและก าหนดกระบวนการของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อให้มัน่ใจว่ามกีารด าเนินการที่

เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติของคณะกรรมการ มติของทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ ด้วยความสุจรติและ
ระมดัระวงั 

• วางโครงสรา้งและก าหนดกระบวนการของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่ง  
การก ากบัและตรวจสอบ และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

• ตดิตามและประเมนิผลการท าหน้าทีบ่รหิารจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหบ้รรลุตามแผนกลยุทธ์  
ภายใตง้บประมาณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

• ดูแลให้มกีารจดัท าบญัชแีละการเก็บรกัษาบญัชแีละเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่
เหมาะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และสาธารณชนทัว่ไป  

• ตรวจตราและด าเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่าบรษิัทและบรษิัทย่อยได้มกีารปฏิบตัิตามจริยธรรมที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดนโยบายของบรษิทัและบรษิทัย่อยดา้นก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• มอี านาจในการแต่งตัง้บุคคลเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยอยา่งน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งรวมถงึการก าหนดกรอบอ านาจในการใช้
ดุลยพนิิจที่ชดัเจนให้การออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทย่อยในเรื่องส าคญัต้องได้รบั
ความเหน็จากคณะกรรมการบรษิทัก่อน  

• มกีารควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั และมอี านาจอนุมตัิการท ารายการระหว่าง
กนั  การท ารายการต่างๆ ใหถู้กต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่ม ีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการ
ที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้ 

 

 



 

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

54 
  
 

 
5.4 กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมหีน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมี
กระบวนการดงันี้  

5.4.1 ก ำหนดคุณสมบัติและควำมรู้ควำมช ำนำญแต่ละด้ำนที่ต้องกำรให้กรรมกำรมี โดยค ำนึงถึงควำม
หลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity) และเปรยีบเทยีบกบั Board Skill Matrix 
เพื่อสรรหำบุคคลผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำย และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทั  

5.4.2 สรรหำกรรมกำร และ/หรอืกรรมกำรชุดย่อย โดยน ำเสนอชื่อกรรมกำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ 
กำรสรรหำอำจพจิำรณำจำกกรรมกำรเดมิใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อ หรอืเปิดรบักำรเสนอชื่อจำกผูถ้อืหุ้น หรอื
กำรใช้บรษิัทภำยนอกช่วยสรรหำ หรอืพจิำรณำจำกบุคคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชพี (Director Pool) 
หรอืกำรใหก้รรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมำะสม เป็นตน้ 

5.4.3 เสนอชื่อบุคคลทีไ่ดจ้ำกกำรสรรหำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 
หรือพิจำรณำบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ 
(แลว้แต่กรณี) 
 

5.5 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะค านึงถงึผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนกรรมการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกจิใกล้เคยีงกนั เพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตั ิโดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

5.5.1 ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิารณาหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการ
บรษิทัโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาโดยก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 

5.5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ 
หลกัการและเหตุผลไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัมแีนวทางในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 
5.6.1 คณะกรรมการบรษิัท มกีารก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้า โดยมกีารประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

และต้องประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อหนึ่งครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

5.6.2 คณะกรรมการบรษิทั ควรอุทศิเวลา ทุ่มเท และใหค้วามสนใจกบัการด าเนินงานของบรษิทัอย่างเตม็ที่และ
พรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการตอ้งมาประชุมอย่างน้อยกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ
เป็นองค์ประชุม ทัง้นี้ หากกรรมการมคีวามจ าเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จะต้องแจง้ลาต่อประธาน
กรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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5.6.3 ประธานกรรมการบรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการจดัวาระการประชุม โดยพจิารณาร่วมกบัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และมเีลขานุการบรษิทัท าหน้าทีด่แูลใหก้รรมการไดร้บัหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเอกสาร
การประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเวน้เรื่องทีต่อ้งพจิารณาเร่งด่วน 

5.6.4 ประธานกรรมการบรษิทัต้องมัน่ใจว่าคณะกรรมการบรษิทัได้จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอใหแ้ก่ผูบ้รหิารใน
การน าเสนอขอ้มลู และเพยีงพอส าหรบัคณะกรรมการบรษิทั ทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ทีส่ าคญั 

5.6.5 กรรมการบรษิทัที่อาจจะมคีวามเกี่ยวขอ้งหรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสยีง 
งดใหค้วามเหน็ในวาระนัน้ หรอืออกจากหอ้งประชุม 

5.6.6 การจดบนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะต้องมคีวามชดัเจนทัง้ผลการประชุม และความเหน็ของ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อใชอ้า้งองิ 

 
5.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื่อใหม้กีำรพจิำรณำกลัน่กรองกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญัอย่ำงรอบคอบและมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรบรษิทั จงึ
ใหม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึน้ ดงันี้ 

5.7.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิทัมคีณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น 
ตำมทีก่ ำหนดโดยส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยมรีำยชื่อ ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นำยวุฒพิงษ์  โมฬชีำต ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /  กรรมกำรอสิระ 
2. นำยอภชิำต ิ จรีะพนัธุ์ กรรมกำรตรวจสอบ /  กรรมกำรอสิระ 
3. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน* กรรมกำรตรวจสอบ /  กรรมกำรอสิระ 

หมำยเหตุ : * กรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ 

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

1) พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอก  โดยการเสนอแต่งตัง้จะพจิารณาบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัช ีรวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีของบรษิทัต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

2) ใหค้วามเหน็ชอบในการ แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3) ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการผู้บริหาร หรอื   

พนักงานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 
4) สามารถว่าจ้างที่ปรกึษาหรอืบุคคลภายนอกตามระเบยีบของบรษิัทมาให้ความเห็นหรอืให้ค าปรกึษาในกรณี

จ าเป็นอย่างยิง่ 
5) สอบทานรายงานทางการเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถูกตอ้งและเชื่อถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 

โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส
และประจ าปี 
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6) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหม้ี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และอาจ
เสนอแนะใหม้กีารสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเป็นสิง่ส าคญั พรอ้มทัง้น าขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกบัการปรบัปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในทีส่ าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบรษิทั โดยสอบทาน
ร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

7) สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
นโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

8) เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
9) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษิทัตามวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  
10) พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัในเรื่องดงักล่าวใหม้คีวามถูกต้องและ
ครบถว้น ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

11) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
12) รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 
13) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั  ซึ่งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
- ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
- ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
- ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
14) ร่วมใหค้วามเหน็ในการพจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงานของเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
15) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมนิผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมนิตนเอง และรายงานผลการประเมนิ

พร้อมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตังิานที่อาจเป็นเหตุใหก้ารปฏบิตัิงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกปี 

16) พจิารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอขออนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั 

17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
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5.7.2 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

บรษิทัมคีณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่จี ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

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

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

1) พิจารณา ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบตัิในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี และติดตามเพื่อให้มกีารปฏิบตัิตาม
นโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่รีวมถงึทบทวนและปรบัปรุงนโยบายใหม้คีวามเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

2) ก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัทและพนักงานให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัทิี่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

3) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
4) พจิารณาก าหนดนโยบาย แนวทางปฏบิตัใินเรื่องก ากบัดแูลกจิการที่ด ีและตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายอย่าง

สม ่าเสมอ 
5) ก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัทและพนักงานให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัทิี่

คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
 
5.7.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

บรษิทัมคีณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยวภิูธำ ตระกูลฮุน ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน /  กรรมกำรอสิระ 
2. นำยอภชิำต ิ จรีะพนัธุ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน /  กรรมกำรอสิระ 
3. นำยวริชั  นอบน้อมธรรม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน /  กรรมกำรอสิระ 

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1) พจิารณาน าเสนอโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
2) พจิารณาก าหนดวธิกีารสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรอืกรรมการชุดย่อย ให้

เหมาะสมกบัลกัษณะและการด าเนินกจิการขององคก์ร โดยการก าหนดคุณสมบตัแิละความรูค้วามช านาญแต่ละ
ดา้นทีต่อ้งการใหม้ ี

3) ด าเนินการสรรหากรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่
คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา โดยการสรรหาอาจพจิารณาจากกรรมการเดมิให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรอืเปิดรบั
การเสนอชื่อจากผูถ้อืหุน้ หรอืการใชบ้รษิทัภายนอกช่วยสรรหา หรอืพจิารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการ
อาชพี (Director Pool) หรอืการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 
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4) เสนอชื่อบุคคลทีไ่ดจ้ำกกำรสรรหำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งหรอื

พจิำณำเสนอบรรจุชื่อในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี) 
5) พจิำรณำสรรหำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั      
6) พจิำรณำหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร  กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อใหม้ี

ควำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกบับรษิทั และก ำหนดหลกัเกณฑใ์หเ้หมำะสม เพื่อใหเ้กดิผล
งำนตำมทีค่ำดหวงั ใหม้คีวำมเป็นธรรม และเป็นกำรตอบแทนบุคคลทีช่่วยใหง้ำนของบรษิทัประสบผลส ำเรจ็ 

7) ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน 
และค่ำเบีย้ประชุม โดยค ำนึงถงึแนวปฏบิตัทิีอุ่ตสำหกรรมเดยีวกนัใชอ้ยู่ ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกจิของ
บรษิทั และควำมรบัผดิชอบ ควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทีบ่รษิทัตอ้งกำร 

8) พจิำรณำเกณฑก์ำรประเมนิผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
9) ก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ตำมหลกัเกณฑก์ำรจ่ำย

ทีไ่ดพ้จิำรณำไว ้และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่ออนุมตัคิ่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและ
กรรมกำรชุดย่อย ส่วนของกรรมกำรใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ   

10) พจิำรณำควำมเหมำะสมและใหค้วำมเหน็ชอบ ในกรณีทีม่กีำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์หม่ใหก้รรมกำรและพนักงำน 
โดยยดึหลกัใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ และสรำ้งแรงจูงใจใหก้รรมกำรและพนักงำนปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อให้
เกดิกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้ในระยะยำวและสำมำรถรกัษำบุคลำกรทีม่คีุณภำพไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ  

11) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอขออนุมตัจิำก
คณะกรรมกำรบรษิทั 

12) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมอี ำนำจหน้ำทีจ่ะขอควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รกึษำวชิำชพีอื่น
ใด เมื่อเหน็จ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทั ซึง่กำรด ำเนินกำรว่ำจำ้งใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั 

13) ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยอนัเกี่ยวเนื่อง กบักำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 

 
5.7.4 คณะกรรมกำรจดักำร 

บรษิทัมคีณะกรรมกำรจดักำรจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายทพิย ์ดาลาล ประธานกรรมการจดัการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการจดัการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 
3. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา กรรมการจดัการ 
4. นายธนัท ตาตะยานนท ์ กรรมการจดัการ 
5. นางดรุณี รกัพงษ์พบิูล กรรมการจดัการ 
6. นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการจดัการ 
7. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร์ กรรมการจดัการ 
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ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรจดักำร 

1) พจิารณา และก าหนดเป้าหมาย ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัทศิทางกลยุทธ ์โครงสรา้งการ
จดัการ แผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2) ด าเนินการจดัการใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ นโยบาย 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

3) ตรวจสอบผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
4) ตรวจสอบและใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัเรื่องนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัและบรษิทัย่อยแก่คณะกรรมการ

บรษิทั 
5) ตรวจสอบและอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน หรอืการขายสนิทรพัย์ของบรษิัทและบรษิทัย่อย 

การจดัการทรพัยากรบุคคล การเงนิและการคลงั การบรหิารงานทัว่ไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก าหนดไว ้ 

6) พจิารณาและตรวจสอบการจดัการความเสีย่ง และระบบการควบคุมความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดย
การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งและก ากบัดแูลใหค้ณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งปฏบิตัหิน้าที่
ตามกฎบตัรคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการจดัการจะต้องรายงานคณะกรรมการ
บริษัทหากพบความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทจนท าให้ไม่สามารถบรรลุผลประกอบการตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

7) คณะกรรมการจดัการสามารถมอบอ านาจใหผู้้บรหิารหรอืพนักงาน ปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความ
เหมาะสม โดยทีค่ณะกรรมการจดัการหรอืผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการจดัการจะต้องไม่กระท าการหรอื
อนุมตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งกับตนอาจมส่ีวนได้เสีย หรืออาจได้รบัประโยช น์ใน
ลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัและบรษิทัย่อย (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) ทัง้นี้ การ
อนุมตัิรายการดงักล่าวต้องสอดคล้องกบันโยบาย และหลกัการต่างๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

8) จดัหาทีป่รกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระเพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 
9) ด าเนินการให้ผูบ้รหิารหรอืพนักงานเขา้ประชุมคณะกรรมการจดัการ หรอืให้ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีม่กีาร

อภปิรายกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการจดัการ  
10) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจดัการด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการจดัการอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ รวมถงึเรื่องอื่นใดทีจ่ าเป็นและสมควรทีจ่ะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบ  

11) ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ มอี านาจพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัลงทุนหรอืร่วมลงทุน 
ตลอดจนพจิารณาและอนุมตัิการใชจ้่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ภายใต้ขอบเขตอ านาจ
การอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว ้

12) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบตัรฉบับนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎบตัร โดยคณะกรรมการจดัการจะน าผลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผล
ดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรุงการปฏบิตังิานของตนต่อไป 

13) ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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5.7.5 คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัมจี ำนวน 5 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยวริชั นอบน้อมธรรม ประธำนอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. นำยธรีนิติ ์อศิรำงกูร ณ อยุธยำ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
3. นำยธนัท ตำตะยำนนท ์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำยเฉลมิศกัดิ ์กำญจนวรนิทร์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
5. นำยสุชำต ิธนำสุนทรำรตัน์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

1) จดัท านโยบายบรหิารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการจดัการ พจิารณา ในเรื่องของการบรหิารความเสีย่ง
โดยรวม และครอบคลุมถงึความเสีย่งหลกั เช่น ความเสีย่งดา้นการตลาด ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ความเสีย่ง
ดา้นปฏบิตักิาร และความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ เป็นตน้ 

2) วางกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดูแลระดบัความเสีย่ง
ขององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

3) ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมปีระสทิธผิลของระบบ 
และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

4) ทบทวนและประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนทีอ่ำจก่อใหเ้กิดกำรคอร์รปัชัน่อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ตำมที่
ก ำหนดไวใ้นนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ 

5) พจิำรณำและประเมนิควำมเสีย่งในกำรลงทุนใหม่ของบรษิทัทีอ่ยู่ในอ ำนำจกำรพจิำรณำอนุมตัขิองคณะกรรมกำร
จดักำรและคณะกรรมกำรบรษิทั 

6) ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่อ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรจดักำร เพื่อสอดคล้องกบันโยบำยและกล
ยุทธท์ีค่ณะกรรมกำรจดักำรก ำหนดไว ้

7) สอบทำนกฎบตัรคณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั เพื่อน ำเสนอขอ
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรจดักำร 

5.8 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ไีดพ้จิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรจดัท ำแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน และดูแล

กำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมกำร

จดักำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  และ

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ทัง้แบบรำยคณะและแบบรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี โดยมวีตัถุประสงค์ให้พจิำรณำ

ทบทวนผลงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำงๆ ในปีทีผ่่ำนมำ เพื่อใชใ้นกำรพฒันำกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรใหม้ปีระสทิธภิำพ

มำกยิง่ขีน้  โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

หลกัเกณฑก์ำรประเมิน  
1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองกรรมกำร  
2. กำรจดัเตรยีมและด ำเนินกำรประชุม  
3. บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ 
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ขัน้ตอนในกำรประเมิน 

1. ส่วนงำนเลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมนิใหก้รรมกำรทุกท่ำนประเมนิทุกปี 
2. รวบรวมแบบประเมนิและผลคะแนน รวมถึงจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิดงักล่ำวเสนอต่อประธำนกรรมกำร  

แต่ละชุด และประธำนกรรมกำรสรรหำรและก ำหนดค่ำตอบแทน  เพื่อศกึษำวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิร่วมกนั และ
ก ำหนดวธิกีำรพฒันำกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรต่อไป  

ทัง้นี้ ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดทัง้แบบรำยคณะและแบบรำยบุคคล  
ประจ ำปี 2563 อยู่ในระดบั “ดเียีย่ม”  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีหน็ว่ำไดป้ฏบิตังิำนครบถว้นเหมำะสมตำมขอบเขต

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี  

5.9 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

กำรแต่งตัง้ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิทั   ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยว่ำ
หำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทก่อนเข้ำด ำรงต ำแหน่ง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ และกำรไปด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นจะตอ้งไม่เกนิ 5 บรษิทั 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

1) รบัผดิชอบ ดแูล บรหิาร การด าเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั รวมถงึการก ากบัดแูลงาน
โดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ 
และงบประมาณของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2) จดัท าแผนธุรกิจและก าหนดอ านาจการบรหิารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่ราย งาน
ความกา้วหน้าตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัดิงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3) ก าหนดโครงสรา้งองค์กร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลกิจา้งพนักงาน 
รวมถงึก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนักงานและผูอ้ยู่ภายใต้
บงัคบับญัชาทัง้หมดที่มตี าแหน่งต ่ากว่าประธานเจ้าหน้าที่บรหิารลงมา ตลอดจนมอบอ านาจและหน้าที่ที่ตน
ไดร้บัมอบหมายใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่งักล่าวตามทีต่นอาจพจิารณาเหน็สมควร 

4) ตดิตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบรษิทั เสนอแนะทางเลอืก และกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกบันโยบายและสภาพ
ตลาด 

5) ดูแลและควบคุมการปฏิบตังิานต่างๆ ของบรษิัท อาท ิการเงนิ การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายในงาน
ดา้นปฏบิตักิารและสนับสนุนต่างๆ และงานทรพัยากร 

6) เป็นตวัแทนบรษิทัตลอดจนมอี านาจมอบหมายในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นๆ 
7) ดแูลตดิต่อกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ และพนักงาน เพื่อเสรมิชื่อเสยีงและภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 
8) ดแูลใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
9) มอี านาจในการออก แก้ไข เพิม่เตมิ ปรบัปรุง ระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวกบัการท างานของบรษิทั เช่น 

การบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวนิัยพนักงานและลูกจา้ง  
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10) พจิารณา เจรจาต่อรอง และอนุมตักิารเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของทางบรษิัท ทัง้นี้ ภายใต้วงเงนิที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการ
บรษิทัตามตารางอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั 

11) มีอ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

12) รับผิดชอบ ดูแล บริหารการด าเนินงาน รวมถึงก ากับดูแลนโยบายรวมของบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิทั
ย่อย 

ทัง้นี้ การใชอ้ านาจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท าได ้หากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมี
ส่วนไดส่้วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 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) จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิหน้ำทีแ่ก่กรรมกำรปัจจุบนัและกรรมกำรที่

ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ 
6) ดแูลและประสำนงำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั

และที่ประชุมผู้ถือหุน้ รวมทัง้นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่แีละจรรยำบรรณธุรกิจได้อย่ำงครบถ้วนและ
ถูกตอ้ง 

7) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 

5.11  กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูง 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั 

กำรสรรหำและกำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัเป็นไปตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยคณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิทัจะเป็นผูค้ดัเลอืกบุคคลทีม่ปีระสบกำรณ์ และควำมรูค้วำมสำมำรถทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทั รวมถงึมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ซึ่งจะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น 
โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 
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1) คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกนิ 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรและกรรมการของบรษิัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด 

2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
- ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมด

เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหผู้ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
- ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป 
- บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้อก
เสยีงชีข้าด 

3) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

 

5.12  กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะร่วมกันพิจำรณำเบื้องต้นถึง

คุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหำ้มของกรรมกำร

ตำมพระรำชบญัญตัมิหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำด

ทุน รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง  นอกจำกนี้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะ

พจิำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอสิระจำกผูท้รงคุณวุฒ ิประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอื่นๆ ประกอบกนั จำกนัน้

จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิัทต่อไป ทัง้นี้ บรษิัทมี

นโยบำยในกำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และต้องมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน 

โดยคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี ่ดงันี้ 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มผู้
ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระ 
รำยนัน้ๆดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำนทีป่รกึษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ ำ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีักษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่
ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็น
ขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 
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3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบดิำ

มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอื 
บุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผู้ทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ
ดังกล่ำว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำรกำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำร
รบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิรวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็น
ผลใหบ้รษิทั หรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ทีต่อ้งช ำระต่ออกีฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวใหเ้ป็นไป
ตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนี้
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนักนัตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม  

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย  ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั
สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน 

7) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำ
ทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

10) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูบ้รษิทั 
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องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 3 คน แต่ไม่เกนิ 5 คน โดยบรษิทัมี
นโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ ซึง่ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1) ไดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 
2) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูบ้รษิทั  
3) ไม่เป็นกรรมกำรของ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
4) มคีวำมรู้และประสบกำรณ์เพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมกีรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีดี่ 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดไีดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ    
3 คน และสมำชกิอย่ำงน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่
ด ีคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

 
 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั มจี ำนวนอย่ำงน้อย  3 คน  
โดยสมำชกิอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการจดัการ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมกำรจดักำร ภำยใต้ค ำแนะน ำของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรโดย
เลอืกจำกกรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมจ ำนวนทีค่ณะกรรมกำรเหน็ว่ำเหมำะสม และเพยีงพอต่อกำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทั 
โดยใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรจดักำร  
 

องคป์ระกอบและการสรรหาอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ยกรรมกำรจดักำรจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน โดยตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้
จำกคณะกรรมกำรจัดกำร และคณะกรรมกำรจัดกำรจะแต่งตัง้อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำน
คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
องคป์ระกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 ในกำรสรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทั คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
จะเป็นพจิำรณำเบื้องต้น ในกำรสรรหำคดัเลอืกผูท้ีม่คีวำมเหมำะสมในดำ้นควำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและเขำ้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีมคีวำมสำมำรถบรหิำรงำนใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำยทีบ่รษิทัก ำหนดไวไ้ด ้เพื่อน ำเสนอชื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแต่งตัง้ 
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แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งทำงกำรบริหำร (Succession Plan) 

กำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งทำงกำรบริหำร  (Succession plan) ของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) จดัท ำขึน้เพื่อกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรก ำลงัคนและพฒันำบุคลำกรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพระบบองค์กรในกำร
วำงแผนก ำลงัคนเชงิยุทธศำสตร์  (Strategic  Workforce   Plan)  ใหม้คีวำมเหมำะสม โดยพฒันำและบรหิำรก ำลงัคน เพื่อ
เพิม่ขดีสมรรถนะของบุคลำกรและประสทิธภิำพของระบบกำรบรหิำร รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้กีำรวำงระบบเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อ
ทดแทนบุคลำกร ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว สำมำรถรองรบัต่อกำรเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกบัทศิทำงกำรพฒันำระบบ
ขององค์กร  นอกจำกนี้บรษิทัยงัไดก้ ำหนดยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรและพฒันำก ำลงัคน เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรบรหิำรและ
พฒันำก ำลงัคนใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยเฉพำะต ำแหน่งผู้บรหิำรที่มผีลกระทบต่อกำรขำดแคลนก ำลงัคนทีม่ี
ศกัยภำพและกำรสญูเสยีอตัรำก ำลงัจำกกำรเกษยีณอำยุ 

กำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งทำงกำรบรหิำร (Succession Plan) ของบรษิทั ไดใ้ชเ้ครื่องมอืเชงิกระบวนกำร โดย
กำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งไดร้่วมกนัพจิำรณำและก ำหนดหลกัเกณฑต์่ำงๆ ดงันี้ 

1. กำรเลือกต ำแหน่งเป้ำหมำยและกำรก ำหนดเกณฑค์ดัเลือกผู้มีศกัยภำพท่ีจะทดแทนต ำแหน่ง 
กำรเลือกต ำแหน่งเป้ำหมำยที่ต้องกำรหำผู้มศีกัยภำพที่จะทดแทนต ำแหน่ง (Successor) ถือเป็นขัน้ตอนแรกที่

ส ำคญัของกำรจดัท ำ Succession  Plan ทัง้นี้ อำจเลอืกจำกต ำแหน่งทีม่กีำรจดัท ำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชพีไวแ้ล้วกไ็ด ้ใน
กำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งทำงกำรบรหิำรของบรษิทัครัง้นี้ ไดใ้ชต้ ำแหน่งเป้ำหมำยโดยเลอืกจำกต ำแหน่งทีไ่ดจ้ดัท ำทำง
ก้ำวหน้ำในสำยอำชพีไวแ้ล้วส่วนหนึ่ง และพจิำรณำเลอืกต ำแหน่งเป้ำหมำยเพิม่เตมิตำมควำมเหมำะสมในต ำแหน่งต่ำงๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (Chief Executive Officer) 

2. ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ (Chief Financial Officer) 

3. กรรมกำรผูจ้ดักำร (Managing Director) 

4. กรรมกำรบรหิำร  (Executive Director) 

ทัง้นี้ ในแต่ละต ำแหน่งเป้ำหมำยได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ผลสัมฤทธิห์ลัก และตัวชี้ว ัดผลกำร
ปฏบิตังิำนหลกั ควำมรู ้ทกัษะ และสมรรถนะของต ำแหน่งเป้ำหมำย ตลอดจนเกณฑเ์บือ้งตน้เพื่อคดัสรรผูม้ศีกัยภำพ 

2. กำรพิจำรณำคดัเลือกผู้มีศกัยภำพท่ีจะทดแทนต ำแหน่ง 
ก ำหนดขัน้ตอนกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรประเภท ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (Chief Executive 

Officer) / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรฝ่ำยกำรเงิน (Chief Financial Officer) / กรรมกำรผู้จดักำร (Managing Director) และ
กรรมกำรบรหิำร ( Executive Director) ไวอ้ย่ำงชดัเจน 

3. กำรติดตำมประเมินผลและปรบัเปล่ียนวิธีกำรพฒันำ 
เพื่อใหก้ำรพฒันำผูม้ศีกัยภำพเพื่อทดแทนต ำแหน่งเป้ำหมำย คณะกรรมกำรสรรหำผูส้บืทอดควรมกีำรแต่งตัง้ผูส้อน

แนะงำน (Career Coach) โดยผู้สอนแนะงำน หรอืผู้บงัคบับญัชำระดบัต้น หรอืผู้ได้รบัมอบหมำยใหดู้แลผู้มศีกัยภำพทีจ่ะ
ทดแทนต ำแหน่ง ควรมกีำรตดิตำมกำรปฏบิตังิำนของผูม้ศีกัยภำพทีจ่ะทดแทนต ำแหน่ง และประเมนิผลกำรพฒันำศกัยภำพ
ของผู้นัน้เป็นระยะๆ โดยกำรพูดคุยถึงควำมสำมำรถที่ได้รบักำรพฒันำและไม่ไดร้บักำรพฒันำ และกำรให้ขอ้มูลป้อนกลบั 
(Feedback) อย่ำงตรงไปตรงมำ โดยมจีุดมุ่งหมำยใหผู้ท้ีไ่ดร้บักำรพฒันำไดท้รำบจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง และเพื่อให้
สำมำรถพฒันำควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะในกำรท ำงำนทัง้หน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำยในปัจจุบนัและอนำคต รวมทัง้กำร
ปรบัเปลี่ยนวธิกีำรพฒันำและปรบัปรุงควำมสำมำรถตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำ
ต่อไป 
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9.2  กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิัทก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบรหิำรกิจกำรบรษิทัย่อย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อก ำหนดมำตรกำรและ
กลไกทัง้ทำงตรงและทำงออ้มเพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถก ำกบัดแูลและบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึ
กำรตดิตำมดูแลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีำรปฏบิตัติำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงำน
ของบริษัทเอง และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท รวมถึงกฎหมำยบริษัทมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
กฎหมำยหลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ 
เพื่อรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่ำว 

ในกรณีทีน่โยบำยนี้ไดก้ ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรหรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึง่มนีัยส ำคญัหรอืมผีลต่อฐำนะทำงกำรเงนิ

และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย เป็นเรื่องทีจ่ะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมกำรบรษิทัมหีน้ำที่ในกำรจดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั และ/หรอื กำรประชุมผูถ้ือหุน้

ของบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัิเรื่องดงักล่ำวก่อนทีบ่รษิัทย่อยจะจดัประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของตนเองเพื่อ

พจิำรณำอนุมตักิ่อนกำรท ำรำยกำรหรอืด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ โดยในกำรนี้ ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มลูและปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ 

เงือ่นไข ขัน้ตอนและวธิกีำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะขออนุมตันิัน้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยบรษิทัมหำชน ประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยหลกัทรพัย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ของ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้) อย่ำงครบถว้นและถูกตอ้ง 

 
9.3 นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษทั 

บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำร และผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1) บรษิทัจะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำรของบรษิทั รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอื
กำรเงนิที่เป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทยีบเท่ำ (ตำมค ำนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) เกี่ยวกบัหน้ำทีใ่นกำรจดัท ำ และรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (“พระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์ฯ”) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยข์องบรษิทั ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ 

2) ก ำหนดให้กรรมกำร และผู้บรหิำร และผู้สอบบญัช ีรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอื
กำรเงินที่เป็นระดับผู้จ ัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำของบริษัท จัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัของตน และคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ ตำมมำตรำ 59 ในทุกครัง้ทีม่กีำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ โดยส่งผ่ำนมำยงัเลขำนุกำรบรษิัท เพื่อน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และก ำหนดให้เลขำนุกำรบรษิัทสรุป
รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อ
รบัทรำบเป็นประจ ำทุกหก (6) เดอืน 
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3) ก ำหนดห้ำมมใิห้กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัท รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอื

กำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในที่
เป็นสำระส ำคญัซึ่งมผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ ซื้อ ขำย เสนอซื้อ หรอืเสนอขำย หรอืชกัชวนให้
บุคคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อหรอืเสนอขำย ซึ่งหุ้นหรอืหลกัทรพัย์อื่น (ถ้ำม)ี ของบรษิัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอื
ทำงอ้อม ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบกำรเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท จนกว่ำบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมกำร และผู้บริหำร 
รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำงด
กำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อ
สำธำรณะ และควรรอไปอกีอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณะแล้ว จงึจะสำมำรถ
ท ำรำยกำรขำ้งตน้ได ้

4) ก ำหนดหำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และบรษิทัย่อย ใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทั และ
บรษิัทย่อยทีม่หีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึ่งยงัมไิด้เปิดเผยต่อ
สำธำรณะซึง่ตนไดล่้วงรูม้ำในต ำแหน่งหรอืฐำนะเช่นนัน้ มำใชเ้พื่อกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย หรอืชกัชวน 
ใหบุ้คคลอื่นซื้อ ขำยเสนอซื้อ หรอืเสนอขำย ซึ่งหุน้หรอืหลักทรพัยอ์ื่น (ถ้ำม)ี ของบรษิทั ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอื
ทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่น หรอืน ำขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออก
เปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำวโดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็ำม 

5) ก ำหนดหำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และบรษิทัย่อย หรอือดตีกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนทีล่ำออกแล้วเปิดเผยขอ้มูลภำยใน หรอืควำมลบัของบรษิทั และบรษิทัย่อย ตลอดจนข้อมูลควำมลบั
ของค่คู่คำ้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทีต่นไดร้บัทรำบจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ใหบุ้คคลภำยนอกรบัทรำบ แมว้่ำ
กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่บรษิทั บรษิทัย่อย หรอืคู่คำ้ กต็ำม 

6) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และบรษิทัย่อย จะไม่เปิดเผยขอ้มูลภำยในของบรษิทั และบรษิทั
ย่อยและจะไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือน ำข้อมูลภำยใน หรือสำรสนเทศที่มี
สำระส ำคญัซึ่งได้รบัรู้หรอืรบัทรำบในระหว่ำงปฏิบตังิำนในบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณะ ไปแสวงหำประโยชน์ในทำงมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภำยนอกเพื่ อประโยชน์ของตนเอง หรอื
บุคคลอื่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มโดยไม่ค ำนึงว่ำจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

7) ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทีล่ำออกแล้ว มหีน้ำทีเ่กบ็รกัษำควำมลบั และ/หรอืขอ้มูลภำยในของบรษิทัและบรษิทัย่อย หำ้มมใิห้
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ของบรษิทั และบรษิทัย่อย น ำควำมลบั และ/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ไปใชป้ระโยชน์แก่บรษิทัอื่น 

8) กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทั และบรษิทัย่อย มหีน้ำทีป่ฏิบตัติำมแนวทำงกำรใชข้อ้มูลภำยใน
ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9.4         จรรยาบรรณธรุกิจ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ย่อย (“บรษิทั”) คณะกรรมการบรษิทัจงึมกีารก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมโดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานยดึถอื ส าหรบัการ
ปฏบิตัติามค่านิยมร่วมของ บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบ
ของบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย โดยมุ่งหวงัให้การบรหิารและการปฏิบตัิงานมคีวาม
โปร่งใส ชดัเจนเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศกัดิศ์รี ควรแก่ความเชื่อมัน่และไว้วางใจของคู่ค้า ลูกค้า และ
ประชาชน โดยมเีน้ือหาครอบคลุมในเรื่อง ดงันี้ 

1. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อพนักงาน 
1.1 เคารพในสทิธมินุษยชน โดยไม่เลอืกปฏบิตัดิว้ยสาเหตุอนัเนื่องมาจากความเหมอืนหรอืความแตกต่าง ทัง้

ทางด้านเชื้อชาติศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

1.2 มรีะบบการประเมนิผล การใหผ้ลตอบแทนการปฏบิตังิาน การใหร้างวลัและบทลงโทษ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐาน
ของความยุตธิรรมไม่เลอืกปฏบิตั ิและสามารถอธบิายได้ 

1.3 เปิดโอกาสและใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู ้และความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ถงึและ
ต่อเนื่องพรอ้มทัง้จดัใหม้แีผนการสบืทอดงานในทุกต าแหน่งทีส่ าคญั 

1.4 ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบตัิงานของพนักงานเป็นตวัชี้วดั ในการ
พจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย โดยท าการประเมนิดว้ยความยุตธิรรม เสมอภาค และสามารถอธบิายได้ 

1.5 ส่งเสรมิให้มกีารสร้างสมดุลในชวีติของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนให้มกีิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชวีติทีด่ขีองทัง้พนักงาน ครอบครวั ชุมชน สงัคม 
และประเทศชาต ิ

1.6 มีขัน้ตอนหรือกระบวนการพิจารณาในการด าเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมของ
พนักงานโดยก าหนดใหม้ขี ัน้ตอน กระบวนการ และกลไกทีช่ดัเจน 

2. สงัคม ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภยัชุมชน  
2.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั คุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม 

QSHE อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทัง้ผลกัดนัใหม้กีารน าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการบรหิารงาน 

2.2 ออกแบบกระบวนการใหบ้รกิารดว้ยความปลอดภยั 
2.3 ตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั ความ

ปลอดภยัชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 
2.4 สื่อสารท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสงัคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ

ผูส้นใจทัว่ไปอย่างทนัสถานการณ์เกีย่วกบัสถานะและขอ้เทจ็จรงิในการด าเนินงานของบรษิทัโดยไม่ปิดบงั
ขอ้เทจ็จรงิ 

2.5 ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

2.6 มุ่งมัน่ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการพฒันาและส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม การรกัษาสิง่แวดลอ้มและพฒันาคุณภาพ
ชวีติของคนในชุมชน ตามหลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเพื่อใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
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2.7 ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดบัอย่าง

ต่อเนื่อง 
2.8 ส่งเสรมิ รกัษา และธ ารงไวซ้ึง่จารตีประเพณีและวฒันธรรมทีด่งีามของชาต ิโดยใหค้วามร่วมมอื สนับสนุน

นโยบายและกจิกรรมต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสงัคมโดยรวม 

3. การรบัหรือให้ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจสร้างแรงจงูใจในการตดัสินใจอย่างหน่ึงอย่างใด 
3.1 ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ขยนัหมัน่เพยีร และมสี านึกรบัผดิชอบ 
3.2 เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิทัง้หมด ซึง่หากละเวน้ไม่เปิดเผยแลว้ อาจท าใหร้ายงานผลการตรวจสอบบดิเบอืนไป 
3.3 ไม่เรยีกหรอืรบัทรพัย์สนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์ใดจากผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกจิ โดยมเีจตนาเพื่อทีจ่ะใหม้กีาร

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

5,000 บาท หากมคีวามจ าเป็นต้องรบัของขวญัทีม่มีูลค่าเกนิกว่าทีก่ าหนด ควรรายงานใหผู้บ้งัคบับัญชา
ตามล าดบัชัน้ทราบและเป็นไปอย่างเปิดเผยดว้ยความโปร่งใส 

3.6 ไม่มส่ีวนร่วมในกิจกรรมหรอืความสมัพนัธ์อนัอาจก่อให้เกิดความบัน่ทอนต่อการปฏิบตัิหน้าทีอ่ย่างเป็น
กลาง ทัง้นี้ รวมถงึการกระท าหรอืความสมัพนัธท์ีข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั 

4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในการท าธุรกรรมของบริษทั 
4.1 หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัขององคก์ร หรอืทีอ่าจมผีลกระทบ

ต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที ่
4.2 ระมดัระวงัเรื่องความสมัพนัธ์ส่วนตวักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืทีเ่ป็นคู่แข่งทาง

การค้ากบับรษิัท รวมทัง้ความสมัพนัธ์หรอืธุรกิจส่วนตวักบัเพื่อนพนักงานด้วยกนัที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ หรอืมผีลกระทบต่อบรรยากาศในการท างานการปฏบิตัหิน้าที ่

4.3 ไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูหรอืโอกาสทีไ่ดจ้ากการเป็นพนักงานบรษิทั ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั
หรอืเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตวั หรอืท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบรษิัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
งานในหน้าที ่

4.4 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบรษิทั หรอืเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บรษิทัอนัมผีลใหบ้รษิทัเสยีผลประโยชน์ หรอืไดร้บัประโยชน์น้อยกว่าทีค่วรจะเป็น 

4.5 ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครดั 

5. การซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัและการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั 
5.1 หลกีเลีย่งการใชข้อ้มลูภายในหรอืใหข้อ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกอื่น หรอืใชส้ารสนเทศทีส่ าคญัทีย่งัมไิด้

เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรอืขายหุน้ของบรษิทั และส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูงพงึละ
เวน้การซื้อขายหุน้ของบรษิทัเป็นระยะเวลาหนึ่ง ภายหลงัจากทีส่ารสนเทศที่ส าคญัไดเ้ปิดเผยแล้วก็ตาม 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้มกีารประเมนิสารสนเทศนัน้ตามสมควร ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการ
ป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

 



 

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

71 
  
 

 
5.2 ไม่ให้ขอ้มูลทางการเงนิ แนวโน้มผลประกอบการของบรษิัทที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืแสดงความ

คดิเห็นในนามของบรษิทัต่อสื่อ นักลงทุน นักวเิคราะห์ ที่ปรกึษาภายนอก ไม่ว่าจะผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
หรอืเวทสีาธารณะใด โดยไม่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 

5.3 พงึละเวน้หรอืหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ต่อบุคคลภายนอก หรอืสื่อมวลชนในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
ของบรษิทั ซึ่งยงัไม่มนีโยบายหรอืแนวทางในการด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ อย่างชดัเจน หรอืเรื่องอื่นใดที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทั 

5.4 จัดเก็บสารสนเทศที่ส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
ผูเ้กี่ยวขอ้งเท่าทีจ่ าเป็น และต้องแจง้ใหเ้จา้หน้าทีผู่เ้กี่ยวขอ้งทราบว่าเป็นสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัและมี
การก าหนดขอ้จ ากดัในการน าไปใช ้รวมทัง้ขอ้หา้มในการซื้อขายหุน้ของบรษิทั โดยใชส้ารสนเทศดงักล่าว 

5.5 ปกป้องขอ้มลูทีไ่ดม้าระหว่างการปฏบิตัหิน้าที ่และไม่น าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชเ้พื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรอืเพื่อ
การใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

5.6 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัตอ้งรายงานการซื้อ-ขายหุน้ / ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัใหท้ี่
ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ทีม่กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

6. การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
6.1 ปฏิบตัิงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่บรษิัทเป็นผู้ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครดั และมีความ

รบัผดิชอบในการค้นหาแนวทาง / ค าแนะน าเกี่ยวกบัขอ้กฎหมายต่างๆ ที่มกีารปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง 
แกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

6.2 ศกึษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั และขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงาน 
ตลอดจนการด าเนินการทางวนิัยและบทลงโทษอย่างชดัเจน และสามารถอธบิายแก่พนักงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

6.3 รกัษาความมรีะเบยีบวนิัยในการประพฤตแิละปฏบิตังิานของตนเองและผูใ้ต้บงัคบับญัชาภายใต้ขอบเขต
อนัสมควร โดยค านึงถงึสถานการณ์และขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมาะสม และน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

6.4 เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่มวีตัถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลกัจริยธรรมของ
องคก์ร 

7. การใช้ทรพัย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรพัย์สินทางปัญญาของบริษัท 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 รกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลูสารสนเทศ รวมถงึไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (password) ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึ
ระบบขอ้มลูของบรษิทัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

7.6 ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั และเพื่อพฒันาศกัยภาพใน
การท างาน รวมถงึไม่น าทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั 

7.7 ปกป้องดูแลทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัมใิหเ้สยีหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใชท้รพัย์สนิทางปัญญาให้
เกดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัรวมถงึการดแูลรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอย่างเหมาะสม 
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8. การปฏิบติัต่อลูกค้า และคณุภาพผลิตภณัฑ ์/ ส่ือสารทางการตลาด 

8.1 โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิัทตามความจรงิ ไม่สร้างความเขา้ใจผดิ ไม่ขดัต่อ
ศลีธรรมประเพณีอนัดงีาม และไม่ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในสงัคม 

8.2 มุ่งมัน่ในการส่งมอบสนิคา้และบรกิารใหต้รงตามขอ้ตกลงทีม่กีบัลูกคา้ 
8.3 รกัษามาตรฐานและคุณภาพสนิคา้และบรกิาร เพื่อสรา้งความมัน่ใจและความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
8.4 ยนิดรีบัขอ้ร้องเรยีนจากลูกค้าและปรบัปรุงแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีกรณีมขีอ้จ ากดัหรอืต้องใช้เวลาในการ

แก้ปัญหา ต้องรบีแจ้งขอ้มูลและสถานะใหลู้กค้าทราบในเวลาอนัควรและแจง้ความก้าวหน้าในการแก้ไข
เป็นระยะ 

8.5 ไม่เรยีกรบัเงนิ สิง่ของ ผลประโยชน์ใดๆ อนัส่อถงึการกระท าทีเ่ป็นการไม่สุจรติจากลูกคา้ 
 

9. การปฏิบติัต่อคู่สญัญา (คู่ค้าและเจ้าหน้ี) 
9.1 ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสญัญาอย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบแจ้งเจรจากบั

คู่สญัญาเพื่อหาทางแกไ้ขและเยยีวยาความเสยีหายอย่างเป็นธรรม 
9.2 ด าเนินการจดัซื้อจดัหาอย่างโปร่งใส ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชดัเจน 

ครบถว้น เป็นธรรมตรวจสอบได ้
9.3 จดัซื้อจดัหาจากผู้ประกอบการทีป่ฏบิตัติามกฎหมาย ไม่เขา้ข่ายหรอืมปีระโยชน์จากการใช้แรงงาน หรอื

กระบวนการผลติทีข่ดัต่อกฎหมาย และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคม 
9.4 ค านึงถงึคุณภาพ ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารทีจ่ดัซื้อจดัหา อนัอาจจะมผีลต่อสุขภาพอนามยัของ

ผูใ้ช ้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 าเนินธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทั 

ได้ก าหนด ทางบรษิัทได้จดัใหผู้้บรหิารและพนักงานท าแบบประเมนิตนเองตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี(Corporate 
Governance Self Assessment) และยงัไดจ้ดัใหม้โีครงการคดัเลอืกพนักงานดเีด่นดา้นการมจีรยิธรรมในการด าเนินงานเป็น
ประจ าปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งเป็นระดบัพนักงาน และระดบัผู้จดัการขึ้นไป โดยเกณฑ์การคดัเลือกได้น าแนวทางมาจาก
จรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 
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9.5  ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 ส ำหรบัปีบญัช ี2561 – 2563 กลุ่มบรษิทัมผีูส้อบบญัชแีละค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชดีงันี้ 

รอบบญัชี ผู้สอบบญัชี 
ค่ำตอบแทนส ำหรบั

กำรสอบบญัชี 
(บำท) 

ค่ำบริกำรอ่ืน 
(บำท) 

ปี 2561 บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 7,245,000 - 
ปี 2562 บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 7,659,000 - 
ปี 2563 บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 6,615,000 - 

 
9.6       การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 มาปรบัใช้ 

บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) ได้ให้ความส าคญักบัการน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบั
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) ไดจ้ดัท าและประกาศใช ้ โดยในปี 2563 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ไีดพ้จิารณาสอบทานหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีครัง้ที ่2/2563 วนัที ่16 ธนัวาคม 2563 และไดน้ าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบ  
 
9.7         การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกืจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

จากผลประเมนิโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบยีนประจ าปี 2563 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จ ัดโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)  บริษัท ได้พิจารณาถึงผลการ
ประเมนิและมุ่งมัน่ที่จะพฒันามาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการที่ดอีย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บรษิัทได้มกีารพจิารณาถงึ
ขอ้เสนอแนะผลการประเมนิ CGR ในหมวด “ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ: หวัขอ้คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบาย
ในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการหรอืไม่” ทางบรษิทัไดม้กีารทบทวนและสอบทานนโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและได้เปลี่ยนแปลงแกไ้ข เน้ือหาในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หวัขอ้ “ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร” ดงัน้ี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดเดิม ข้อก าหนดท่ีขอแก้ไขใหม่ 
การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการบริษัท   ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นนอกกลุ่มบรษิทั จะตอ้ง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้า
ด ารงต าแหน่ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัท
เป็นส าคญั 

การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการบริษัท   ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายว่าหากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบรษิัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท จะต้องได้รบัการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าด ารงต าแหน่ง 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัทเป็นส าคญั และการ
ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนอื่นจะตอ้ง
ไม่เกนิ 5 บรษิทั 



 

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

74 
  
 

 

 10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกจิให้
เตบิโตอย่างยัง่ยนืภายใตค้วามรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธรุกจิอยา่งมี
ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และคุณภาพชวีติของชุมชนในทุกๆ พืน้ทีท่ีเ่ขา้ไปด าเนินธุรกจิตามหลกัปฏบิตัสิากล โดยให้
ความส าคญัต่อการมส่ีวนร่วมของชุมชนและสงัคม เพื่อพฒันาวถิชีวีติและความเป็นอยู่ทีด่อีย่างยัง่ยนื โดยมหีลกัปฏบิตัติาม
แนวกจิการเพื่อสงัคมตามมาตรฐานสากล  

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
ดว้ยความตระหนักถงึบทบาทความส าคญัของความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษิทัจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลใน

การปฏิบตัิตามแนวทางการรบัผดิชอบต่อสงัคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย   บรษิัทได้ก าหนดนโยบายการ
บรหิารจดัการเพื่อความยัง่ยนืทีค่รอบคลุมการด าเนินการดา้นธุรกจิ ดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้นสงัคม โดยมี
นโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
บรษิทัถอืปฏบิตัแินวทางการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอนั 

จะส่งผลดตี่อบรษิทัในระยะยาว ดงันี้ 
1) หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์เกดิขึน้ กค็วรจดัใหม้กีระบวนการไกล่เกลีย่ทีเ่ป็นธรรมและมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างครบถว้น  
2) ส่งเสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิกนั  
3) ไม่สนับสนุนการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์                        
4) จดัให้มรีะบบการบรหิารจดัการทีส่ามารถป้องกนัการจ่ายสนิบนและทุจรติ หรอืสามารถตรวจสอบพบได้

โดยไม่ชกัชา้ รวมถงึมกีระบวนการแก้ไขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ พรอ้มกบัใหค้วามเป็นธรรมหากเกดิกรณี
ดงักล่าวขึน้                                                                                                            

5) รณรงค์ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเหน็ความส าคญัของการต่อตา้นการทุจรติ รวมทัง้การกรรโชก 
และการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ  

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
       บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง โดยปัจจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการเตรยีมตวัเขา้ร่วม

โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) ซึ่งจดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ทัง้นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ 
(CAC) บรษิทัไดเ้ริม่ด าเนินการศกึษาขอ้มลูและจดัท านโยบายและคู่มอืการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติ ซึง่บรษิทั
ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2564 และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นอกจากนี้บริษัทยงัสนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังจติส านึก ค่านิยม และทศันคติให้แก่ผู้บรหิารและพนักงานในการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยก าหนดเป็นระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานและบทลงโทษไวอ้ย่างชดัเจน และตระหนักถงึ
ความส าคญักบัการท าธุรกรรมกบับุคคลและบรษิทัภายนอก ด้วยการก าหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนัไว้ในระเบียบ  
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ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสรา้งจติส านึกใหทุ้กคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานอย่าง
โปร่งใส ไม่น าพาไปสู่การทุจรติทุกรปูแบบ บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน โดยมุ่งหวงัให้พนักงานทุกคนร่วมกัน 
สอดส่องดูแลการปฏบิตังิานภายในองค์กร หรอืรอ้งเรยีนในกรณีทีพ่บพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมหรอืขดัต่อจรรยาบรรณในการ
ท าธุรกจิตามนโยบายจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบรษิทัไดจ้ดัท านโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ 
(Whistle Blowing Policy) และประชาสมัพนัธบ์นหน้าเวบ็ไซตบ์รษิทั (www.iii-logistics.com) หวัขอ้การก ากบัดแูลกจิการที่ด ี
เพื่อใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มทราบถงึขอ้ก าหนดและการปฏบิตัติามนโยบาย ซึง่มรีายละเอยีดโดยสรุป
ดงันี้ 
 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing Policy) 

นโยบายและหลกัการ 
บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบ 

ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
บรษิทัเชื่อว่าพนักงานจะต้องไดร้บัการปฏบิตัอิย่างยุตธิรรม และคาดหวงัว่าพนักงานของบรษิทัจะต้องประพฤตตินอย่างมอื
อาชพีดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และปฏบิตัติามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัอย่างเคร่งครัด บรษิทัมุ่งมัน่
ที่จะปกป้องพนักงาน การด าเนินงาน และทรัพย์สินต่างๆ จากความเสี่ยงที่เกิดจากการประพฤติที่ขดัต่อนโยบายและ
จรรยาบรรณทางธุรกจิและการทุจรติต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ซึ่งมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงหรอืมูลค่าของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดงันัน้ 
บรษิทัไม่ยนิยอมใหม้กีารกระท าผดิและการทุจรติเกดิขึน้ในบรษิทั และจะพจิารณาลงโทษทางวนิัยกบัผูก้ระท าผดิหรอืกระท า
การทุจรติ  

เพื่อใหบ้รษิทัสามารถด าเนินการตามนโยบายและหลกัการดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไดจ้ดัท านโยบายฉบบั
นี้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคส์ าคญั ดงันี้ 

(1) เพื่อก าหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอก ให้ขอ้มูล รายงาน
เบาะแสการกระท าผดิหรอืการทุจรติใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัไดอ้ย่างมัน่ใจ 

(2) เพื่อให้การคุ้มครองพนักงานทีไ่ด้ใหข้อ้มูล ความร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืใดๆ แก่บรษิัท อนัเกี่ยวขอ้งกบั
การกระท าผดิและการทุจรติ ไม่ใหถู้กคุกคาม ขม่ขู ่เปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรอืสถานทีท่ างาน 
พกังาน ไล่ออก หรอืกระท าการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 

(3) เพื่อก าหนดแนวปฏบิตัทิีโ่ปร่งใสและเทีย่งธรรมในการสอบสวนการกระท าผดิและการทุจรติ 
(4) เพื่อเป็นการป้องปรามการกระท าผดิและการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ในองคก์ร และช่วยใหส้ามารถตรวจพบและลด

ความเสยีหายจากการกระท าผดิหรอืการทุจรติ 
(5) เพื่อเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์และคุณค่าจรยิธรรมทีด่ขีองบรษิทัและพนักงาน 

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

สนิคา้/บรกิาร เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มซึง่มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ
กบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 
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การให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต 

บรษิทัถอืว่า พนักงานทุกคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบรายงานการพบเหน็การกระท าผดิและการทุจรติ การรายงานหรอืให้
ขอ้มลูจะตอ้งท าดว้ยเจตนาสุจรติ การจงใจใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็หรอืใส่รา้ยผูอ้ื่นท าใหบุ้คคลอื่นและบรษิทัเสยีหาย จะถูกบรษิทั
ลงโทษทางวนิัยและด าเนินคดตีามกฎหมาย ในการใหข้อ้มลู รายงาน หรอืแจง้เบาะแส ใหพ้นักงานปฏบิตัติามขัน้ตอนดงันี้ 

1) กรณีผูแ้จง้เบาะแสเป็นพนักงาน เมื่อพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ามกีารกระท าผดิหรอืการทุจรติ

เกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีนทีค่ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนด

ทราบโดยทนัทีไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ พนักงานไม่ควรที่จะด าเนินการสอบสวน หรือ

ซกัถามใดๆ เกีย่วกบัการกระท าทีส่งสยัดว้ยตนเอง 

กรณีผูแ้จง้เบาะแสมใิช่พนักงาน เมื่อพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ามกีารกระท าผดิหรอืการทุจรติ

เกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยสามารถแจง้ผ่านช่องทางในขอ้ 2)  

ในการแจ้งการกระท าผิดหรอืการทุจรติ ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของ

ตนเองไว้ อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลอืกที่จะเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยชื่อของตนเองกบักรรมการ

สอบสวนในชัน้สอบสวนได ้

2) หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรอืไม่สะดวกใจที่จะแจง้ต่อหน่วยงานรบัเรื่องร้องเรยีน ผู้แจ้งเบาะแส 

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] 

        ในกรณีทีผู่บ้รหิารระดบัสูงตัง้แต่ระดบักรรมการจดัการ หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป หรือหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายในหรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เกี ่ยวขอ้งกบัการกระท าผดิหรอืการทุจรติ  ให ้แจ ้งถ ึงประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทั 

3) หน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้าทีจ่ดัท าทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และตอ้งจดัท ารายงานสรุปการรบัเรื่องการ

แจ้งข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าอย่างน้อย      

ไตรมาสละครัง้ 
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การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
1) เพื่อคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หข้อ้มูลทีก่ระท าโดยเจตนาสุจรติ บรษิทัจะก าหนดใหข้อ้มลูของผูแ้จง้

เบาะแสหรอืพยานบุคคลที่เกี่ยวขอ้งได้รบัการคุ้มครอง โดยปกปิดชื่อหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ในชัน้ความลบั 
(Confidential) ตามขอ้ก าหนดของบรษิทัว่าดว้ยการก าหนดชัน้ความลบั และการรกัษาความปลอดภยัเกีย่วกบั
เอกสารโดยจ ากดัเฉพาะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเท่านัน้ทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มูลดงักล่าว
ได้ และผู้ได้รบัขอ้มูลจากการปฏิบตัหิน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้าที่เก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรยีน 
และเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลอื่นทีไ่ม่มหีน้าที่
เกีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด 

2) บรษิัทไม่ยนิยอมให้มกีารข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ขอ้มูลการกระท าผดิและการทจุริต รวมถึงผู้ที่ให้ความ
ร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืในการสอบสวนดว้ยเจตนาสุจรติ บรษิทัจะใหค้วามคุม้ครองและหา้มพนักงานหรอื
ผูบ้รหิารของบรษิทั เลกิจา้ง พกังาน ลงโทษทางวนิัย หรอืขู่ว่าจะด าเนินการต่างๆ จากการทีพ่นักงานใหข้อ้มลู
เรื่องการกระท าผดิหรอืการทุจรติ รวมถงึการปฏบิตัติ่อบุคคลอื่นดว้ยวธิทีีไ่ม่เป็นธรรม เลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีารที่
ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น รวมไปถึงกรณีบุคคลอื่นนัน้ฟ้องร้องด าเนินคด ีเป็น
พยานใหถ้อ้ยค า หรือให้ความร่วมมอืใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรฐั หากผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนดงักล่าว 
จะถูกลงโทษทางวนิัย และอาจไดร้บัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนด หากการกระท านัน้ถอืเป็นการกระท าความผดิ
ตามกฎหมาย 

3) บรษิทัอาจใหค้วามคุม้ครองเพิม่เตมิเป็นพเิศษตามความเหมาะสม โดยจะพจิารณาจากระดบัความรา้ยแรงและ
ความส าคญัของเรื่องทีร่อ้งเรยีน ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนถูก ข่มขู่ คุกคาม ใหร้ายงานต่อหวัหน้าหน่วยทรพัยากร
มนุษยโ์ดยทนัท ีซึง่หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรมนุษยจ์ะท าหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองผูใ้หข้อ้มลูตามนโยบายฉบบันี้ 

4) กรณีพนักงานให้ข้อมูลการกระท าผิดหรือการทุจริต ด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลงับริษัทได้ด าเนินการ
สอบสวนแล้วและพบว่าไม่มกีารกระท าผดิตามทีไ่ดร้อ้งเรยีน บรษิทัจะไม่ด าเนินการลงโทษใดๆ กบัพนักงานที่
ใหข้อ้มูล อย่างไรกต็าม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มมีูลขอ้เทจ็จรงิใดๆ ตามทีร่อ้งเรยีน และไดท้ าดว้ยเหตุ
เจตนาใหร้า้ยหรอืจงใจใหเ้กดิผลทีเ่ป็นอนัตรายหรอืใหข้อ้มลูเทจ็ บรษิทัจะพจิารณาด าเนินการลงโทษพนักงาน
ทีใ่หข้อ้มลู ตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานซึ่งมบีทลงโทษตัง้แต่ ตกัเตอืนดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร พกั
งาน จนถงึใหอ้อกจากงาน รวมทัง้พจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชน โดยการยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสทิธมินุษยชน โดยมนีโยบายดงันี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วน

เกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน 

2. ส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในธุรกจิของตน และกระตุน้ใหม้กีาร

ปฏิบตัิตามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผดิชอบของธุรกิจดา้นสทิธมินุษยชนยงั

ครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอื ผูร้่วมทุน และคู่คา้  

3. บรษิทัจะปฏบิตัติ่อบุคลากรของบรษิทัทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยก ถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิ

เพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กี่ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 
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4. บรษิทัใหโ้อกาสบุคลากรของบรษิทัทุกคนแสดงความสามารถอย่างเตม็ที ่โดยจดัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และ

สรา้งแรงกระตุ้นในการท างาน ทัง้ในรูปของเงนิเดอืน โบนัส และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการที่เหมาะสมตาม

ระเบยีบของบรษิทั อกีทัง้ใหโ้อกาสบุคลากรของบรษิทั ศกึษาเพิม่เตมิทัง้ในระดบัอุดมศกึษา และการอบรมทัง้

ระยะสัน้และระยะยาว 

5. บุคลากรของบรษิทัทุกคนตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่นความรบัผดิชอบดว้ยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสตัยสุ์จรติ 

เทีย่งธรรม ยดึมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าทีข่องตนใหก้บับุคคลใดบุคคลหนึ่งท าแทน ไม่ว่าทางตรงหรอื

ทางออ้ม เวน้แต่จะเป็นการจ าเป็นหรอืเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในงานทีไ่ม่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตน 

6. บุคลากรของบรษิทัตอ้งปฏบิตังิานตามสายบงัคบับญัชา รบัค าสัง่และรบัผดิชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาของ

ตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจ าเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและ

ผูร้่วมงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลนัน้หรอืต่อบรษิทั ทัง้นี้ บุคลากรของบรษิทัจะเปิดโอกาส และ

เปิดใจรบัฟังความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานอย่างมสีต ิปราศจากอคต ิและรบัฟังดว้ยเหตุ

และผล 

7. บุคลากรของบรษิทัสามารถใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกของบรษิทัในหน้าทีอ่ยา่ง

เตม็ทีห่า้มใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏบิตัหิน้าที่ 

หรอืสวสัดกิารทีต่นมสีทิธโิดยชอบ 

8. บุคลากรของบรษิทัต้องมกีริยิามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤตตินเหมาะสมกบั

หน้าทีก่ารงาน ธรรมเนียมทอ้งถิน่ โดยไม่สรา้งความเสื่อมเสยีต่อภาพลกัษณ์บรษิทั 

9. บุคลากรของบรษิทัสามารถใชช้ื่อ และต าแหน่งของตนเพื่อเรีย่ไรเงนิเพื่อการกุศลทีบ่รษิทัเป็นผูจ้ ัด แต่หา้มใช้

ชื่อของบรษิทัหรอืต าแหน่งในบรษิทัในการเรีย่ไรเงนิเป็นการส่วนตวั ไม่ว่าดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

10. บุคลากรของบรษิทัควรใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้เพื่อสรา้งความสามคัค ีช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั 

รวมทัง้กจิกรรมเพื่อสงัคมทีบ่รษิทัจดัขึน้ 

11. ห้ามบุคลากรของบรษิัทกระท าการที่ก่อความเดือดร้อน ร าคาญ บัน่ทอนก าลงัใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็น

ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบตัิงานที่มลีกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือ

บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อธุรกจิ 

 
4. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ด้วยราคาที่เป็นธรรม        
มคีุณภาพ และมคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. บรษิทัมุ่งมัน่พฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นโลจสิตกิสใ์หค้รบวงจร บรกิารรวดเรว็ มคีุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบรษิัทต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
เตม็ที ่ดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล เงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม ทนัต่อสถานการณ์ และมคีุณภาพ 

2. บรษิทัตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรอืโฆษณาเกนิจรงิในคุณภาพสนิคา้และบรกิารของบรษิทั 
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5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัใส่ใจในความปลอดภยั และสุขอนามยัของบุคลากรของบรษิทั และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บรษิทั
มุ่งส่งเสรมิและปลูกฝังจติส านึกทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นวถิดี าเนินชวีติประจ าวนั
ของบุคลากรของบรษิทั เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทัง้ชุมชนและสงัคมโดยรวม บรษิทัสนับสนุนใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่าง
เหมาะสม ลดการใชอ้ย่างสิน้เปลอืง โดยมนีโยบายในการดแูลสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1. บรษิัทส่งเสรมิให้ความปลอดภยัเป็นเรื่องส าคญัโดยจดัท าข้อก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล 
บุคลากรของบรษิทัต้องศกึษา และปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

2. บรษิทัจะด าเนินการเพื่อควบคุมและป้องกนัความสญูเสยีในรปูแบบตา่งๆ อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ อคัคภียั การ
บาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการท างาน ทรพัยส์นิสญูหายหรอืเสยีหาย การละเมดิระบบรกัษาความปลอดภยั การ
ปฏบิตังิานไม่ถูกวธิ ีและความผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั
ต่อบุคลากรของบริษัท และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า  ทัง้นี้  ถือเป็นหน้าที่
รบัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงานในการรายงานอุบตัิเหตุ อุบตัิการณ์โดยปฏิบตัติามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้
โดยในปี 2563 มพีนักงานทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยอนัเนื่องจากการปฏบิตังิานจนถงึขัน้ต้องหยุดงาน
จ านวน 2 คน  

3. บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธแ์ละสื่อความเพื่อสรา้งความรู้ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลให้กบับุคลากร
ของบรษิทั พนักงานของผูร้บัจา้ง ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจในนโยบาย 
กฎระเบียบ ขัน้ตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวงัต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามยัและ
สิง่แวดล้อม ตลอดจนน าไปยดึถือปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ ทรพัย์สนิและ
สิง่แวดลอ้ม 

4. บรษิทัมุ่งมัน่มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบตอ่สงัคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม
อย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถงึความส าคญัของ
สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคมในการ
รกัษาสิง่แวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

5. หากการปฏิบตัิงานใดไม่ปลอดภยั หรอืไม่อาจปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม หรอืพบว่าการปฏบิตังิานมผีลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างรา้ยแรง
ใหบุ้คลากรของบรษิทัยุตกิารปฏบิตังิานเท่าทีท่ าไดช้ัว่คราวเพื่อแจง้ผูร้่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานที่
รบัผดิชอบเพื่อด าเนินการแกไ้ข หรอืวางแผนแกไ้ขต่อไป หา้มปฏบิตังิานต่อไปโดยเดด็ขาด 

 
6. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิทัเป็นองค์กรทีอ่ยู่ในสงัคมโดยไม่แยกขาดจากสงัคม บรษิทัย่อมมภีาระทีต่้องรบัผดิชอบในการพฒันา และคนื
ก าไรสู่ชุมชนและสงัคมโดยรวม เพื่อใหบ้รษิทัเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืตามการพฒันาของสงัคม บรษิทัถอืเป็นหน้าทีแ่ละเป็น
นโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบักจิกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันาสงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม 
ท านุบ ารุงศาสนา สรา้งสรรค์ และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้สนับสนุนการศกึษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกจิกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนทีด่อ้ยโอกาสใหเ้ป็นชุมชนทีเ่ขม้แขง็ พึง่พาตนเองได ้โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
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1. บรษิัทมุ่งที่จะท าความเขา้ใจ สื่อสารกบัสงัคมถึงสถานะ และขอ้เท็จจรงิในการด าเนินงานของบรษิัท ความ

รบัผดิชอบของบรษิทัต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม และความรบัผดิชอบของบรษิทัในสิง่แวดล้อม โดยไม่ปกปิด
ขอ้เท็จจรงิที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมอืในการใหข้อ้มูลกบันักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทัว่ไปอย่างทนั
สถานการณ์ 

2. บริษัทมุ่งมัน่ที่จะมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึง
ความส าคญัของสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรม
ทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

3. บรษิทัจะค านึงถงึทางเลอืกในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิโดยใหม้ผีลกระทบต่อความเสยีหายของ
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของประชาชนน้อยทีสุ่ด สนับสนุนการลดการใชพ้ลงังาน และทรพัยากร 

4. บรษิัทปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัททุก
ระดบัอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่ค้าที่มเีจตจ านงเดียวกันกับบริษัท ในเรื่องความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เป็นผูน้ าในการส่งเสรมิการใชแ้ละการอนุรกัษ์พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ
เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

5. บรษิัทมคีวามประสงค์ในการคนืก าไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมส่ีวนสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่าง
สม ่าเสมอ กจิกรรมทีจ่ะกระท าตอ้งเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสม สรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
ไดจ้รงิ หากเลอืกใชก้ารบรจิาค จะต้องตรวจสอบขอ้มลูผูร้บับรจิาค เพื่อใหแ้น่ใจว่าน าไปใชเ้พื่อการกุศลอย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ก่อประโยชน์อย่างแทจ้รงิ และการบรจิาคตอ้งมเีอกสารหลกัฐาน 
 

7. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บริษัทน าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ 

ความสามารถในการแขง่ขนัต่อธุรกจิและสงัคม ดงันี้ 
1. ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกจิทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่า ก่อใหเ้กดิความเสีย่งหรอืมผีลกระทบในทาง

ลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม หรอืไม่ อย่างไร และศกึษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว รวมทัง้
ศกึษา พจิารณา และวเิคราะหก์ระบวนการท างานอย่างละเอยีดและครอบคลุมทุกดา้น เพื่อสรา้งโอกาสในการ
พฒันาไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ 

2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการรายอื่นไดป้ฏบิตัติาม 

3. วเิคราะหแ์นวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการทีด่ าเนินการต่อเน่ือง
อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสรา้งโอกาสในการคดิคน้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ เพื่อความเจรญิเตบิโตควบคู่การสรา้ง
ผลก าไรของธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
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8. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
ทีผ่่านมา บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสงัคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 

8.1 กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่ิงแวดล้อมของบริษัท (CSR 
inprocess) 

บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทั โดยมุ่งหวงัในการยกระดบัการพฒันาองค์ความรูข้องทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ซึง่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีเหล่านัน้ ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ พนักงานของบรษิทั สถาบนัการศกึษา สถาบนัการอบรม หน่วยงานราชการ 

สมาคม และภาคเอกชนต่างๆ ดงันี้ 

• ลูกคา้และคู่คา้ของบรษิทั ภาคราชการ บรษิทัเอกชน สมาคม และสถาบนัอบรม 
บรษิทัมกีารจดัการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์กรความรูใ้นหลายๆ ดา้นใหก้บักลุ่มลูกคา้ส าคญั คู่คา้ของบรษิทัภาค

ราชการ บริษัทเอกชน สมาคม สถาบนัอบรม สถาบนัการศึกษา และมหาวทิยาลยั อาทิ การอบรมเรื่องการขนส่งสนิค้า
อนัตราย และขอ้ก าหนดการขนส่งสนิคา้อนัตรายทางอากาศ ทางทะเล และทางถนน การจ าแนกประเภทและตดิฉลากสารเคมี
ทีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก การประเมนิความเสีย่งสารเคม ีการอบรมเรื่องกรอบขอ้ก าหนดและกฎหมายการจดัการสารเคมี
ในประเทศไทย การบรหิารจดัการโลจสิติกส์และซพัพลายเชน การค้าระหว่างประเทศ และขอ้ก าหนดทางการค้าระหว่า ง
ประเทศ 

• ภาคอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์
บรษิทัมส่ีวนร่วมในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจสิตกิสท์ัง้ในและต่างประเทศ โดยมผีูแ้ทนของบรษิทัด ารงต าแหน่ง

เป็นเลขาธกิารสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ในปีทีผ่่านมาผูแ้ทนของบรษิทัไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ของคณะกรรมการทีป่รกึษาเพื่อการพฒันาก าลงัคนดา้นโลจสิติกส ์( Industry Competency Board : Logistics) ของสถาบนั
คุณวุฒวิชิาชพี (องคก์รมหาชน) [Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) : TPQI] 

• ภาคอุตสาหกรรมเคม ี
ผูแ้ทนของบรษิัทได้รบัเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมอกีวาระ

หนึ่ง โดยไดเ้ขา้ไปขบัเคลื่อนงานเชงิยุทธศาสตรข์องกลุ่ม และเป็นผูแ้ทนร่วมบรรยายในงานเสวนา “เคม.ี..พระเอกหรอืผูร้้าย” 
รวมถึงในระหว่างปีผู้แทนของกลุ่มบริษัทได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นประธานกลุ่ม Responsible Care® ดูแลด้วยความ
รบัผดิชอบ กลุ่มอุตสาหกรรมเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมกีารด าเนินงานผลกัดนัแผนงานของหน่วยงานผา่น
ความร่วมมือทัง้ในและต่างประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น การด าเนินการจัดการประชุม ASEAN Chemical Regulatory 
Cooperation Workshop (ARCP) ในรูปแบบ Webinar ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมผีูแ้ทนจากภาคราชการและเอกชนจาก 
10 ประเทศในประชาคมศรษฐกจิอาเซยีนเขา้ร่วมประชุม 

การด าเนินโครงการความร่วมมือทางด้านการจดัการสารเคมีกับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วฒันธรรมเอเชียและทุน
ฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (The Association for Overseas Technical Scholarship : AOTS) ผ่านการ
สนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ของประเทศญี่ปุ่ น  (Ministry of Economic Trade and Industry, 
Japan) ร่วมด าเนินการกบักองบรหิารจดัการวตัถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย ใน
การจดัสมัมนา เรื่อง การจ าแนกประเภทและตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก (Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemical : GHS)  
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การด าเนินโครงการใหก้บัภาครฐัในฐานะทีป่รกึษาของโครงการระบบท าเนียบสารเคมแีละวตัถุอนัตรายแห่งชาต ิ

และระบบการจดัล าดบัความส าคญัสารเคมแีละวตัถุอนัตราย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถงึการ
เป็นผูแ้ทนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการบรรยายในเวทกีารสมัมนาวชิาการในเรื่อง การน าระบบ GHS ไปใชแ้ละการ
ประเมนิความเสีย่งสารเคมตี่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 

การให้ความเห็นในการประชุมแนวทางการพฒันากฎหมายล าดบัรองของ (ร่าง) พระราชบญัญตัิสารเคม ี(The 
Chemicals Act) นอกเหนือจากนัน้ ผู้แทนของบริษัทยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวตัถุอนัตราย 
(Harzardous Substances Logistics Association : HASLA) และด าเนินกิจกรรมส าคัญ เช่น การจัดการประชุมสามัญ
ประจ าปี การจดัการสมัมนาและฝึกอบรมให้กบับรษิทัสมาชกิของสมาคม เป็นต้า และยงัมส่ีวนส าคญัในการขบัเคลื่อนเชงิ
นโยบายและเชงิปฏบิตัสิ าหรบักฎหมายใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสารเคมแีละสนิคา้อนัตราย 

• พนักงานของบรษิทั 
บรษิทัใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากร และมุ่งเน้นในการพฒันาองค์ความรูภ้ายในองค์กรอย่างต่อเนื่องจงึพฒันา

ระบบที่รองรบัขอ้ก าหนดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการพฒันาแผนการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นระบบให้แก่
พนักงานของกลุ่มบรษิทั และเพื่อการปฏิบตังิานอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย จงึได้มกีารส่งพนักงานเขา้ร่วมอบรม
เรื่องการด าเนินงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัอย่างต่อเน่ือง อาท ิการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ
ทางทะเลและทางอากาศ โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน การบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ การบรกิารจดัการคลงัสนิคา้ การขนส่ง
สนิคา้อนัตรายทางทะเล ทางอากาศ และทางถนน การจดัเกบ็วตัถุและสนิคา้อนัตราย การอบรมดา้นมาตรฐานทางบญัชแีละ
จดัซื้อ การอบรมการด าเนินงานสุขาภบิาลสิง่แวดล้อม การอบรมการควบคุมการรกัษาความปลอดภยัสนิคา้ทางอากาศ การ
อบรมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัส าหรบัสนิคา้อนัตราย การอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีทกัษะการขบัรถโฟลค์ลฟิท ์เป็นตน้ 

• ภาคสถาบนัการศกึษา และมหาวทิยาลยัต่างๆ 
บรษิทัใหค้วามส าคญัอย่างมากในดา้นการศกึษา ในปีที่ผ่านมาผูแ้ทนของกลุ่มบรษิทัไดร้บัความไวว้างใจแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษาคณะกรรมการนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อม จุุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัอกี
วาระหนึ่ง โดยเขา้ไปท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็ต่อการด าเนินการเชงิยุุทธศาสตรแ์ละนโยบายการบรหิารจดัการศูนย์บรหิารความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อมของจุุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รวมถึงการเขา้ร่วมประชุุมของคณะกรรมการ เป็น
ประจ าทุุกเดอืน 

 ทางบริษัทเน้นการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับสถาบนัการศึกษา  มหาวิทยาลยั และ
สถาบนัธุุรกจิการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (ITBS) โดยมผีูแ้ทนของกลุ่มบรษิทัไปเป็นวทิยากรอบรมความรูด้า้นโลจสิตกิส์
และซพัพลายเชน การคา้ระหว่างประเทศ เช่น การเป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นหลกัสููตรส าหรบันักบรหิารโลจสิตกิส์ระดบัต้น 
(Logistics Management for Young Executive Program) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างวทิยาลยัโลจสิติกส์และซพั
พลายเชน มหาวทิยาลยัศรปีทุุม ร่วมกบัสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรยีนธุุรกจิการขนส่ง
และการคา้ระหว่างประเทศ (ITBS) การจดัการอบรมเรื่องการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ การจดัการอบรมเรื่องการจดัการขนส่ง
สนิคา้อนัตราย การจดัการอบรมเรื่องหลกัการท าธุรกจิและค าศพัท์เฉพาะทางส าหรบัธุุรกจิผูร้บัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ
และการสื่อสารภาษาองักฤษธุรกจิ 
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8.2 กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินงานของ

บริษทัโดยตรง (CSR after process) 

• กจิกรรมท าดเีพื่อสงัคม และกจิกรรมเพื่อสาธารณะ 

การจดักจิกรรม “ทรพิเพลิ ไอ รวมทุกแรงใจ สูภ้ยัโคโรนา”  

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื ตระหนักความรุนแรงในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID- 2019) จนเกดิภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามยั แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกนั

การตดิเชือ้ และอุปกรณ์ทางการแพทยต์่างๆ ในสถานพยาบาลหลายแห่งทัว่ประเทศไทย  

ในเดอืนเมษายน 2563 ทางบรษิทัและบรษิทัในเครอืไดบ้รจิาคหน้ากากอนามยั KN95 จ านวน 870 ชิน้ ผา้กนัเป้ือน

พลาสติกจ านวน 4,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนั

ก าแพง จ.เชยีงใหม่ โรงพยาบาลสรินิธร จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลวารณิช าราบ จ. อุบลราชธานี โรงพยาบาลค่าธนรชัต์ จ. 

ประจวบครีขีนัธ์ และโรงพยาบาลกลัยาณิวฒันาการุณย์ จ. นราธวิาส พร้อมทัง้จดัท าขอ้ความประกอบภาพเพื่อใหก้ าลงัใจ

บุคลากรทางการแพทย ์โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงาน ผูบ้รหิาร ลูกคา้ และคู่คา้ ร่วมส่งขอ้ความใหก้ าลงัใจผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ของบรษิทัอกีดว้ย 

 

 

 ระบบการควบคุมภายในทีด่มีคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน โดยระบบการควบคุมภายในทีด่จีะ
สามารถช่วยป้องกนั บรหิาร จดัการความเสี่ยงหรอืความเสยีหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้กบับรษิทัและผูท้ี่มส่ีวนได้เสยีไดเ้ป็น
อย่างด ี ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบัการมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและเป็นไปตามหลกัการการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี  
ตามแนวทางที ่ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของ COSO ทีก่ าหนด
ไว้เป็นกรอบโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันของการควบคุมภายใน (Internal Control Framework)  โดยมีองค์ประกอบหลกั 5 
ประการ และหลกัการขององค์ประกอบอกี 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเหน็ภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น  โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
ครัว้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2563 ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิายน 2563 และ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายใน โดยไดซ้กัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารของบรษิทั และไดต้อบ
แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 ประการ คอื 

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3. การควบคุม การปฏบิตังิาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information & Communication) 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั 
คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอและมปีระสทิธผิลในการดแูลการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  
สามารถป้องกนัทรพัย์สินของบรษิทัและบรษิัทย่อยจากการทีบุ่คคลหรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว น าไปใชโ้ดยมชิอบ
หรอืโดยไม่มอี านาจ รวมทัง้มกีารจดัท าบญัชรีายงานทีถู่กต้องน่าเชื่อถอืสอดคล้องกบัสภาพและลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ของบรษิทั  รวมถงึมรีะบบควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถ้ือหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ต่างๆ ไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจจดัการ มกีารบนัทกึบญัชทีีถู่กตอ้งครบถว้นเพื่อใหง้บการเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจกา รมี
ประสทิธผิลและมกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวไ้ด ้บรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้ผูต้รวจ
สอบภายในที่เป็นบุคคลภายนอกได้แก่ บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) โดยมีนางสาวศิชนม์             
โชติวรีะสถานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ขึน้ใหเ้ป็นผูดู้แลประสานงานกบับรษิัท เคพเีอส ออดทิ จ ากดั (“ผู้ตรวจสอบ
ภายใน”) ทัง้นี้ “ผูต้รวจสอบภายใน”  มหีน้าทีต่รวจสอบความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดย “ผูต้รวจสอบภายใน” 
มคีวามเป็นอสิระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมกีฎบตัรทีไ่ด้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชดัเจน 
รวมทัง้มีการทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและและผูบ้รหิารของบรษิทัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ากดั ไดน้ าผลจากการบรหิารความเสีย่งของฝ่ายบรหิารในปี 2562 และขอ้มลูในเชงิกลยุทธ์
ที่ส าคญัต่อการบรหิารจดัการมาใช้เป็นขอ้มูลเพื่อจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2563 และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาอนุมตัิแผนงาน โดยเน้นการให้ความมัน่ใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลบญัชีและการเงิน ด้าน
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  สุดทา้ยนี้ ผลการ 
ปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายในได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานทีส่ าคญัของบรษิทั 
ไดแ้ก่ ระบบรายได้ (การขายและการบรกิารลูกคา้ การบรหิารการขาย การจดัหาลูกคา้ การรบัการค าสัง่ซื้อ การรบัช าระเงนิ 
การควบคุมเครดิต) กระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control, IT 
Application Control , IT Security) และกระบวนการบรหิารสญัญา นอกจากนี้ยงัมกีารตดิตามการทบทวนและประเมนิความ
เสีย่งจากการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติคอร์รปัชนัอย่างน่อยปีละ 1 ครัง้ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายต่อต้านคอรร์ปั
ชนั ซึง่จากการทบทวนโดยคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่พบการด าเนินงานและทรพัย์สนิต่างๆ จากความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการประพฤตทิีข่ดัต่อนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั อย่างไรกด็ ียงัไดต้ดิตามสอบทานความเสีย่งทีเ่กดิจากการประพฤติ
ที่ขดัต่อนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจและการทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นผ่านช่องทางที่ให้พนักงานในบริษัทหรือ
บุคคลภายนอกแจง้เบะแสหรอืขอ้มลูการกระท าทีไ่ม่สอดคล้องกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รปัชนัในปี 2563 พบว่าบรษิทัไม่มี
รายงานการกล่าวโทษหรอืรอ้งเรยีนทุกกรณีช่วยใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารคงบคุมความเสีย่งเรื่องการป้องกนัทุจริตคอร์รปัชนั 
และได้มกีารตรวจตดิตามประเด็นคงคา้งจากการตรวจสอบภายในไตรมาสที ่1-3 ของปี 2563 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า
ระบบควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเหมาะสมเพยีงพอมปีระสทิธผิล ท าให้มคีวามมัน่ใจได้ว่าบรษิัทมรีะบบการควบคุม
ภายในและความร่วมมอืของฝ่ายบรหิาร ท าใหป้ระเดน็ทีพ่บจากการตรวจสอบไดถู้กแกไ้ขปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้เป็นส่วนใหญ่  

อย่างไรกด็ ีส าหรบัผลการตรวจสอบทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขและป้องกนันัน้ ทางฝ่ายจดัการและฝ่าย
บรหิารไดม้กีารบรหิารจดัการโดยจดัท าแผนในการด าเนินการแกไ้ขและตดิตามเพื่อใหส้ามารถถูกแกไ้ขปรบัปรุงแลว้เสรจ็ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้
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ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกลุ่มบริษทั กบับุคคล / นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง  

บรษิทัทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน)   บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมในกลุ่ม 
บริษทั ชื่อย่อ สดัส่วนถือหุ้น 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) TLG N/A 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คำร์โก จ ำกดั TAC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั TAX ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั เอเชยี กรำวด ์เซอร์วสิ จ ำกดั AGS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์เอเยนซสี ์จ ำกดั TMA ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั TSC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จ ำกดั CBC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกดั DGP ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั HLM ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอร์เนชัน่แนล พทีอี ีแอลทดีี TIL ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย TLG 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จ ำกดั TIJ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย TIL 
บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริ์ค อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ANI ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย TLG 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์จ ำกดั ECA-BKK ถอืหุน้รอ้ยละ 30 โดย TLG 
บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั CKT ถอืหุน้รอ้ยละ 42 โดย TLG 
บรษิทั เอก็คู่ เวลิด์ไวด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ECU ถอืหุน้รอ้ยละ 43 โดย TLG 
บรษิทั ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท ์จ ำกดั HTM ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย HLM 
บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จ ำกดั CWT* ถอืหุน้รอ้ยละ 50.99 โดย HLM 
บรษิทั ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์พทีอี ีแอลทดีี HLM–SG ถอืหุน้รอ้ยละ 55 โดย HLM 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์(กวำงโจว) จ ำกดั ECA-GZ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 โดย TIL 
บรษิทั เอก็แซล แอร ์จ ำกดั ECA-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 
บรษิทั เฟรท เวริ์ค จเีอสเอ (เอชเค) จ ำกดั Freight-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 
บรษิทั จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ (เมยีนมำ) จ ำกดั GCN-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TIL 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิ้ง พทีอี ีแอลทดีี DGPS ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั อรำวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั AROUND ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั  JPK ถอืหุน้รอ้ยละ 34 โดย TLG 
บรษิทั เอก็เซล แอร ์(แคมโบเดยี) จ ำกดั ECA- KH ถอืหุน้รอ้ยละ 32 โดย TLG 
บรษิทั เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั TLP ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 
บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั SAL ถอืหุน้รอ้ยละ 25 โดย TLG 
บรษิทั แกเลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั GV ถอืหุน้รอ้ยละ 30 โดย TLG 

*CWT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 

บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ประกอบดว้ย  
(ก) กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทั  
(ข) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 

 12.รายการระหว่างกนั 
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(ค) ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั  
(ง) บุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ ทำงกำรสมรสหรอื โดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยกบับุคคลตำม  (ก) (ข) 

หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิำ มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร  
(จ) นิติบุคคลใดๆที่บุคคลตำม (ก) (ข) หรอื (ค) ถือหุ้น หรอืมอี ำนำจควบคุมหรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีอื่นใดไม่ว่ำโดย

ทำงตรงหรอืทำงออ้มอย่ำงมนีัยส ำคญั 

ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั ทีม่กีารท ารายการระหว่างกนัในงวดปี 2563 
และงวดปี 2562 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

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

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

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ CKT โดยถอืหุน้รอ้ยละ 28 
บรษิทั สามมติร กรนีพาวเวอร ์จ ากดั (“สามมติร”) เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจติดตัง้วัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วนระบบก๊าซ

ส าหรบัรถยนต ์เครื่องจกัรกล โดยม ีนายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ประธาน
กรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

บรษิทั บสิซเินสอะไลเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“BIZ”) เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจการค้าและผลิตเครื่องมือเครื่องใช้แพทย์ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยารักษาโรค เป็นบริษัทที่            
นายวุฒพิงษ์ โมฬีชาติ รองประธานกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการอสิระ และนายวภิูธา ตระกูลฮุน กรรมการอสิระ
และกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ
และกรรมการตรวจสอบดว้ย 

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

เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมบริหารอื่นๆ เป็น
บรษิทัทีน่ายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิรองประธานกรรมการบรษิทั กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการ 

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

เป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายน ้าดื่ม เป็นบรษิทัที ่นาย
เกรกิไกร จรีะแพทย์ ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระของ
บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้อยู่ 

บรษิทั นาดนี บสิโตร จ ากดั (“นาดนี”) เป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นอาหารและเครื่องดื่มเป็นบรษิทั
ที่ นางสาววราพร รุ่งเรอืงพฒันา ภรรยาของนายธรีนิติ ์อิศรางกูร ณ 
อยุธยา กรรมการจดัการกลุ่มธุรกิจให้บรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศ
และผู้ถือหุ้นของบรษิัท โดยถือหุ้นร้อยละ 9.964 โดยนางสาววราพร 
รุ่งเรอืงพฒันา ถอืหุน้ในนาดนีรอ้ยละ 20   
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รำยกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรกู้ยืมและให้กู้ยืมเงิน 
1. รำยกำรกู้ยืมเงิน 

รำยกำร 
ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั ANI 
ANI กู้ยืมเงิน TLG  

• เงนิกูย้มื 
 
 
 
 
• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คำ้งรบั 

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

 
  140,625 

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

 
 
ตน้งวด             2,250,000
เพิม่ขึน้                        - 
ลดลง               (900,000) 
สิน้งวด             1,350,000             

 
   117,750 

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้               117,750 
ลดลง               (111,496) 
สิน้งวด                  6,254  
 

 
 
ในวันที่  30 มิถุนำยน  2560 และ 27 
กันยำยน 2560 ANI ได้ตกลงเข้ำท ำ
สัญญำเงินกู้ยืมกับ TLG เพื่ อ ใช้เ ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจ
จ ำนวนเงินรวมทัง้สิ้น 2,250,000 บำท 
โดยมีอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ MLR ต่อปี 
ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่เป็นรำคำตลำด 
โดยเป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนเงิน
ลงทุน 
  
ANI ได้ท ำกำรจ่ำยช ำระดอกเบี้ยตำม
สญัญำเงนิกูย้มืใหก้บั TLG ทุกสิน้เดอืน 
 
 
 
 
 
 

 
 
สญัญำเงินกู้ยืมดงักล่ำวได้มีกำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วในวนัที ่
• 8 สงิหำคม 2560  
• 7 พฤศจกิำยน 2560  
• 20 กุมภำพนัธ ์2561  
• 8 พฤษภำคม 2561  
• 7 สงิหำคม 2561  
• 13 พฤศจกิำยน 2561   
• 26 กุมภำพนัธ ์2562  
• 7 พฤษภำคม 2562  
• 6 สงิหำคม 2562   
• 5 พฤศจกิำยน 2562   
• 25 กุมภำพนัธ ์2563  
• 12 พฤษภำคม 2563  
• 13 สงิหำคม 2563  
• 3 พฤศจกิำยน 2563 
ปัจจุบนัเป็นกำรจ่ำยดอกเบี้ยตำมสญัญำ  
ซึง่เป็นอตัรำดอกเบีย้ทีส่มเหตุสมผล 
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รำยกำร 
ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

 
รำยกำรระหว่ำง TLG กบั ECU 
ECU กู้ยืมเงิน TLG  

• เงนิกูย้มื 
 
 
 
 
• ดอกเบีย้รบั 

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

  21,575 
 
 

 
 
 
ตน้งวด            9,000,000           
เพิม่ขึน้            5,000,000 
ลดลง           (14,000,000) 
สิน้งวด                       -  
 

   9,714 
 
 
 

 
 
 
ในวนัที่ 23 กันยำยน 2563 ECU ได้ตก
ลงเขำ้ท ำสญัญำเงนิกู้ยมืกบั TLG เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบ
ธุรกิจระยะสัน้จ ำนวนเงินรวมทัง้สิ้น 
5,000,000 บำท โดยมีอัตรำดอกเบี้ย
เท่ำกบั MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอตัรำดอกเบี้ย
ที่เป็นรำคำตลำด กำรกู้ยืมเงินนี้ไม่ได้
เป็นกำรกู้ยืมให้กู้ยืมตำมสัดส่วนเงิน
ลงทุนเนื่องจำกเป็นกำรกูย้มืระยะสัน้ 
  
โดยในวนัที ่5 ตุลำคม 2563 ECU ไดท้ ำ
กำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยมื และดอกเบี้ยที่
เกดิจำกเงนิกูย้มืดงักล่ำว กบั TLG เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
รำยกำรดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำกำร
ให้เงนิกู้ยมืดงักล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์
ในกำรเพิม่สภำพคล่องทำงกำรเงนิใหก้บั
บรษิัทร่วมในเครอื กำรกู้ยมืเงนิระหว่ำง
บริษัท และบริษัทร่วมในเครือมีกำรคิด
อตัรำดอกเบีย้ทีร่ำคำตลำด สมเหตุสมผล 
และไม่เป็นภำระทำงกำรเงนิของบรษิทั 
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2. รายการค่าบริการขอหนังสือค า้ประกนัจากสถาบนัการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค า้ประกนัของ TLG 
 

รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั JPK 

JPK ขอหนังสือค ำ้ประกนัจำกสถำบนั
กำรเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค ำ้ประกนัของ 
TLG 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอวงเงนิหนังสอืค ้ำ
ประกนั 
 

 
 

 
 
 

 
 

18,347 
 

 
 

 
 
 
 
 

16,455 
  

 
 

 
 
 
 
 
JPK ได้มกีำรจดัท ำหนังสอืค ้ำประกนั
วงเงนิ 1,633,560 บำท โดยใช้วงเงิน
หนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงิน 
TLG โ ด ย  JPK ต้ อ ง จ่ ำ ย ช ำ ร ะ
ค่ำธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัรำรอ้ย
ละ 1.0 

 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำ รณำ
รำยกำรดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำกำรใช้
ว ง เ งิน ค ้ ำ ป ร ะกันดัง กล่ ำ ว ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในกำรเพิ่มสภำพคล่องทำง
กำรเงนิให้กบักลุ่มบริษัท เนื่องจำกไม่ต้อง
น ำบัญชีเงินฝำกประจ ำเป็นหลักทรัพย์ค ้ำ
ประกัน ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นภำระทำงกำรเงิน
ของ TLG เนื่องจำกมกีำรคดิค่ำธรรมเนียม
ระหว่ำงกนั 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั GCN-MM 

GCN-MM ขอหนังสือค ำ้ประกนัจำกสถำบนั
กำรเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค ำ้ประกนัของ 
TLG 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอวงเงนิหนังสอืค ้ำ
ประกนั 

 

 
 

 
 
 

151,059 
 
   

 
 
 
 
 

31,010 
 
 

 
 
 
 
 
GCN-MM ได้มีกำรจัดท ำหนังสือค ้ำ
ประกนัวงเงนิ   2,121,000 บำท โดย
ใชว้งเงนิหนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนั
กำรเงนิ TLG โดย GCN-MM ตอ้งจ่ำย
ช ำระค่ำธรรมเนียมให้กับ TLG ใน
อตัรำรอ้ยละ 1.0 

 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำ รณำ
รำยกำรดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำกำรใช้
ว ง เ งิน ค ้ ำ ป ร ะกันดัง กล่ ำ ว ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในกำรเพิ่มสภำพคล่องทำง
กำรเงนิให้กบักลุ่มบริษัท เนื่องจำกไม่ต้อง
น ำบัญชีเงินฝำกประจ ำเป็นหลักทรัพย์ค ้ำ
ประกัน ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นภำระทำงกำรเงิน
ของ TLG เนื่องจำกมกีำรคดิค่ำธรรมเนียม
ระหว่ำงกนั 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั FW-HK 

FW-HK ขอหนังสือค ้ำประกันจำกสถำบัน
กำรเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค ำ้ประกนัของ 
TLG 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอวงเงนิหนังสอืค ้ำ
ประกนั 

 

 
 

 
 
 

- 
 
   
 

 
 
 
 

 
156,344 

 
 

 

 
 
 
 
 
FW-HK ได้มีกำรจัดท ำหนั งสือค ้ ำ
ประกันวงเงิน     10,649,975 บำท 
โดยใช้วงเงินหนังสือค ้ำประกันจำก
สถำบันกำรเงิน  TLG โดย FW-HK 

 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำ รณำ
รำยกำรดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำกำรใช้
ว ง เ งิน ค ้ ำ ป ร ะกันดัง กล่ ำ ว ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในกำรเพิ่มสภำพคล่องทำง
กำรเงนิให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจำกไม่ต้อง



 

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

91 
  
 

รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

ต้องจ่ำยช ำระค่ำธรรมเนียมให้กับ 
TLG ในอตัรำรอ้ยละ 1.0 

น ำบัญชีเงินฝำกประจ ำเป็นหลักทรัพย์ค ้ำ
ประกัน ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นภำระทำงกำรเงิน
ของ TLG เนื่องจำกมกีำรคดิค่ำธรรมเนียม
ระหว่ำงกนั 
 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั ANI 

ANI ขอหนัง สือค ้ำประกันจำกสถำบัน
กำรเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค ำ้ประกนัของ 
TLG 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอวงเงนิหนังสอืค ้ำ
ประกนั 
 

 

 
 

 
 
 

- 
 
   
 

 
 

 
 
 

29,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
ANI ได้มกีำรจดัท ำหนังสอืค ้ำประกัน
วงเงนิ 2,900,000 บำท โดยใช้วงเงิน
หนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงิน 
TLG โ ด ย  ANI ต้ อ ง จ่ ำ ย ช ำ ร ะ
ค่ำธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัรำรอ้ย
ละ 1.0 

 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำ รณำ
รำยกำรดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำกำรใช้
ว ง เ งิน ค ้ ำ ป ร ะกันดัง กล่ ำ ว ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในกำรเพิ่มสภำพคล่องทำง
กำรเงนิให้กบักลุ่มบริษัท เนื่องจำกไม่ต้อง
น ำบัญชีเงินฝำกประจ ำเป็นหลักทรัพย์ค ้ำ
ประกัน ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นภำระทำงกำรเงิน
ของ TLG เนื่องจำกมกีำรคดิค่ำธรรมเนียม
ระหว่ำงกนั 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั ECA-KH 

ECA-KH ขอหนังสือค ้ำประกนัจำกสถำบนั
กำรเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค ำ้ประกนัของ 
TLG 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

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

92 
  
 

รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอวงเงนิหนังสอืค ้ำ
ประกนั 

• ลูกหนี้ค่ำธรรมเนียม 
 

 

557,437 
  
ตน้งวด                        - 
เพิม่ขึน้               975,535 
ลดลง                          -  
สิน้งวด               975,535   
 

391,885  
 
ตน้งวด               975,535 
เพิม่ขึน้               685,819 
ลดลง             (1,652,001) 
สิน้งวด                  9,353 
 

ECA-KH ได้มีกำรจัดท ำหนังสือค ้ ำ
ประกนัวงเงิน 39,170,472 บำท โดย
ใชว้งเงนิหนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนั
กำรเงนิ TLG โดย ECA-KH ต้องจ่ำย
ช ำระค่ำธรรมเนียมให้กับ TLG ใน
อตัรำรอ้ยละ 1.0 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำ รณำ
รำยกำรดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำกำรใช้
ว ง เ งิน ค ้ ำ ป ร ะกันดัง กล่ ำ ว ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในกำรเพิ่มสภำพคล่องทำง
กำรเงนิให้กบักลุ่มบริษัท เนื่องจำกไม่ต้อง
น ำบัญชีเงินฝำกประจ ำเป็นหลักทรัพย์ค ้ำ
ประกัน ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นภำระทำงกำรเงิน
ของ TLG เนื่องจำกมกีำรคดิค่ำธรรมเนียม
ระหว่ำงกนั 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั ECA-GZ 

ECA-GZ ขอหนังสือค ้ำประกนัจำกสถำบนั
กำรเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค ำ้ประกนัของ 
TLG 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอวงเงนิหนังสอืค ้ำ
ประกนั 
 

 

 
 
 
 
 

- 
 
   
 

 
 
 

 
 

15,794 
 
 

 

 
 
 
 
 
ECA-GZ ได้มีกำรจัดท ำหนังสือค ้ ำ
ประกนัวงเงนิ 5,240,840 บำท โดยใช้
วงเงินหนังสือค ้ำประกันจำกสถำบัน
กำรเงนิ TLG โดย ECA-GZ ต้องจ่ำย
ช ำระค่ำธรรมเนียมให้กับ TLG ใน
อตัรำรอ้ยละ 1.0 

 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำ รณำ
รำยกำรดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำกำรใช้
ว ง เ งิน ค ้ ำ ป ร ะกันดัง กล่ ำ ว ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในกำรเพิ่มสภำพคล่องทำง
กำรเงนิให้กบักลุ่มบริษัท เนื่องจำกไม่ต้อง
น ำบัญชีเงินฝำกประจ ำเป็นหลักทรัพย์ค ้ำ
ประกัน ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นภำระทำงกำรเงิน
ของ TLG เนื่องจำกมกีำรคดิค่ำธรรมเนียม
ระหว่ำงกนั 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั ECA-HK 

ECA-HK ขอหนังสือค ้ำประกนัจำกสถำบนั
กำรเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือค ำ้ประกนัของ 
TLG 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอวงเงนิหนังสอืค ้ำ
ประกนั 
 

 

 
 

 
 
 

- 
 
   
 

 
 
 
 
 

30,071 
 
 

 

 
 
 
 
 
ECA-HK ได้มีกำรจัดท ำหนังสือค ้ ำ
ประกนัวงเงนิ 6,000,082 บำท โดยใช้
วงเงินหนังสือค ้ำประกันจำกสถำบัน
กำรเงนิ TLG โดย ECA-HK ต้องจ่ำย
ช ำระค่ำธรรมเนียมให้กับ TLG ใน
อตัรำรอ้ยละ 1.0 

 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำ รณำ
รำยกำรดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำกำรใช้
ว ง เ งิน ค ้ ำ ป ร ะกันดัง กล่ ำ ว ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในกำรเพิ่มสภำพคล่องทำง
กำรเงนิให้กบักลุ่มบริษัท เนื่องจำกไม่ต้อง
น ำบัญชีเงินฝำกประจ ำเป็นหลักทรัพย์ค ้ำ
ประกัน ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นภำระทำงกำรเงิน
ของ TLG เนื่องจำกมกีำรคดิค่ำธรรมเนียม
ระหว่ำงกนั 
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัการให้และใช้บริการ 
 

1.  รายการบริษทัร่วม และ การร่วมค้า เช่าพื้นท่ีส านักงานและบริการท่ีเก่ียวข้องกบับริษทั 
 

รำยกำร 

 ขนำดของรำยกำร  

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั ECU 

ECU เช่ำพ้ืนท่ีส ำนักงำนของ TLG 

• ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบรกิำรต่ำงๆ 
• ลูกหนี้ค่ำเช่ำ 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
                    3,934,314   
ตน้งวด              396,999 
เพิม่ขึน้            4,170,655 
ลดลง            (4,181,332)  
สิน้งวด              386,322 

 
 
 
ECU ได้ท ำสญัญำกำรเช่ำพื้นทีส่ ำนักงำน 
และใช้บริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ของ 
TLG เมื่อวนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2563 โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำและบริกำรตำมกลไกตลำด 
และมกีำรพจิำรณำต่อสญัญำใหม่ทุก 1 ปี 
 

 
 
 
รำยกำรดงักล่ำวไดม้กีำรพจิำรณำ และอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วในกำร
ประชุ ม วันที่  2 8  กุมภำพันธ์  2 560  มี
ควำมเหน็ว่ำกำรเช่ำพื้นทีแ่ละบรกิำร มคีวำม
สมเหตุสมผลเนื่องจำกเป็นกำรเช่ำใชอ้ำคำร
ส ำหรับ ส ำนักงำนของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมี
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินธุรกจิ อกีทัง้อตัรำ
ค่ำเช่ำและให้บริกำร เป็นอัตรำเช่ำปกติที่มี
รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั CKT 

CKT เช่ำพ้ืนท่ีส ำนักงำนของ TLG 

• ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบรกิำรต่ำงๆ 
• ลูกหนี้ค่ำเช่ำ 
 

 
 
 

2,222,631 
ตน้งวด              106,569 
เพิม่ขึน้            2,335,753 
ลดลง            (2,413,255) 
สิน้งวด                29,067 

 
 
 

2,196,162 
ตน้งวด                29,067 
เพิม่ขึน้            2,323,433 
ลดลง            (2,327,122) 
สิน้งวด                25,378  

 
 
 
CKT ได้ท ำสญัญำกำรเช่ำพื้นที่ส ำนักงำน 
และใช้บริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ของ 
TLG เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำและบริกำรตำมกลไกตลำด 
และมกีำรพจิำรณำต่อสญัญำใหม่ทุก 1 ปี 

 
 
 
รำยกำรดงักล่ำวไดม้กีำรพจิำรณำ และอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วในกำร
ประชุ ม วันที่  2 8  กุมภำพันธ์  2 560  มี
ควำมเหน็ว่ำกำรเช่ำพื้นทีแ่ละบรกิำร มคีวำม
สมเหตุสมผลเนื่องจำกเป็นกำรเช่ำใชอ้ำคำร
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รำยกำร 

 ขนำดของรำยกำร  

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

  ส ำหรับ ส ำนักงำนของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมี
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินธุรกจิ อกีทัง้อตัรำ
ค่ำเช่ำและให้บริกำร เป็นอัตรำเช่ำปกติที่มี
รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั TLP 

TLP เช่ำพ้ืนท่ีส ำนักงำนของ TLG 

• ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบรกิำรต่ำงๆ 
• ลูกหนี้ค่ำเช่ำ 
 

 
 
 

- 
ตน้งวด                        - 
เพิม่ขึน้                        - 
ลดลง                          - 
สิน้งวด                        - 
 

 
 
 

2,107,478  
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้            2,107,478 
ลดลง            (2,212,005) 
สิน้งวด                16,957 
 

 
 
 
TLP ได้ท ำสญัญำกำรเช่ำพื้นที่ส ำนักงำน 
และใช้บริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ของ 
TLG เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำและบริกำรตำมกลไกตลำด 
และมกีำรพจิำรณำต่อสญัญำใหม่ทุก 1 ปี 
 

 
 
 
รำยกำรดงักล่ำวไดม้กีำรพจิำรณำ และอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วในกำร
ป ร ะชุ ม วันที่  12 พฤษภำคม  2 5 6 3 มี
ควำมเหน็ว่ำกำรเช่ำพื้นทีแ่ละบรกิำร มคีวำม
สมเหตุสมผลเนื่องจำกเป็นกำรเช่ำใชอ้ำคำร
ส ำหรับ ส ำนักงำนของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมี
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินธุรกจิ อกีทัง้อตัรำ
ค่ำเช่ำและให้บริกำร เป็นอัตรำเช่ำปกติที่มี
รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั SAL 
SAL ใช้บริกำรท่ีจอดรถในอำคำรของ 
TLG 

• ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบรกิำรต่ำง ๆ 

 
 
 

- 
 

 
 
 

5,700 

 
 
 
SAL ใชบ้รกิำรทีจ่อดรถในอำคำรของTLG 
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเหน็ว่ำกำรใช้พื้นที่จอด
รถในอำคำร มีควำมสมเหตุสมผล และมี
อตัรำค่ำใชบ้รกิำรปกต ิ
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2. รายการการใช้บริการด้านบริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตรายและสารเคมี และบริการหวัลากตู้คอนเทนเนอรก์บั R&K 

 

รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง HLM กบั R&K 

บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำอนัตรำย
และสำรเคมี และบริกำรหัวลำกตู้คอน
เทนเนอร ์

• ค่ำใชบ้รกิำร 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 

 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

28,038,952  
ตน้งวด            3,647,438  
เพิม่ขึน้          28,038,952 
ลดลง          (28,443,524) 
สิน้งวด            3,242,867 

 
 
 
 
 
R&Kเป็นบริษัทที่ให้บริกำรขนส่งและ
กระจำยสนิค้ำอนัตรำยและสำรเคม ีและ
บรกิำรหวัลำกตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของ HTM โดยถือหุ้นร้อยละ 
40 
 
R&K บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ
อนัตรำยและสำรเคม ีและบรกิำรหวัลำกตู้
คอนเทนเนอร์ให้กับ HLM โดยมีอัตรำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 
 

 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยไม่ได้เป็นกำร
พึ่งพิงบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งแต่อย่ำงใด 
ทัง้นี้กำรคิดรำคำก็เป็นไปตำมอัตรำรำคำ
ตลำด 

รำยกำรระหว่ำง DGP กบั R&K 

บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำอนัตรำย
และสำรเคมี และบริกำรหัวลำกตู้คอน
เทนเนอร ์
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

• ค่ำใช้บริกำร  38,901 
 

 43,979 
  

DGP ใชบ้รกิำรขนส่งและกระจำยสนิคำ้ 
อนัตรำยและสำรเคม ีและบรกิำรหวัลำกตู้
คอนเทนเนอร์กับ  R&K โดยมีอัต รำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำรำยกำร 
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยไม่ได้เป็นกำร
พึ่งพิงบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งแต่อย่ำงใด 
ทัง้นี้กำรคิดรำคำก็เป็นไปตำมอัตรำรำคำ
ตลำด 
 

 
3. รายการการใช้บริการด้านบริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตรายและสารเคมี และบริการหวัลากตู้คอนเทนเนอรก์บั R&K 

 

รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั ECU 

ค่ำระวำงขนส่งทำงเรือ 

• ค่ำขนส่งและค่ำธรรมเนียม 
• เจำ้หนี้ค่ำขนส่งและค่ำธรรมเนียม 

 

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

 
 
 

1,818,399   
ตน้งวด                62,034 
เพิม่ขึน้            3,144,542 
ลดลง            (3,045,967) 
สิน้งวด              160,609    

 
 
 
TLG จ่ำยค่ำระวำงขนส่งทำงเรือให้กับ 
ECU ซึ่งเป็นกจิกรรมตำมปกติของธุรกิจ 
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรเพิม่
ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทั 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

ส่วนแบ่งค่ำคอมมิชชัน่ในกำรหำลูกค้ำ 

• รำยไดค้่ำคอมมชิชัน่ 
• ลูกหนี้ค่ำคอมมชิชัน่ 

 

 

                    5,751,773 
ตน้งวด              880,987 
เพิม่ขึน้           6,121,455     
ลดลง           (4,623,494) 
สิน้งวด           2,378,948 

 

                   5,691,637   
ตน้งวด           2,378,948 
เพิม่ขึน้           6,090,022      
ลดลง           (6,611,527) 
สิน้งวด          1,857,443      

 

TLG เป็นผูแ้นะน ำลูกคำ้จำกต่ำงประเทศ
เพื่อมำใช้บริกำรขนส่งสินค้ำกับ ECU 
โดยจะไดร้บัส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จำก
รำยไดด้งักล่ำวโดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำม
กลไกตลำด 
 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดค่ำ
นำยหน้ำตำมรำคำตลำด 

รำยได้ค่ำน ้ำดื่ม 
รำยไดค้่ำน ้ำดื่ม 

 
1,920 

 
660 

 
เป็นรำคำทีเ่ท่ำกบัตน้ทุนที ่TLG จ่ำย
ใหก้บั Supplier โดยเป็นตน้ทุนถวัเฉลีย่
ของรำคำต่อขวด 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรจ ำหน่ำยน ้ำดื่มทีม่สีญัลักษณ์
ของกลุ่มบริษัท โดยมีกำรเรียกเก็บตำม
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่เป็นกำรด ำเนิน 
ธุรกจิปกต ิ

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั CKT 

ค่ำระวำงขนส่งทำงเรือ 

• ค่ำขนส่งและค่ำธรรมเนียม 
• เจำ้หนี้ค่ำขนส่งและค่ำธรรมเนียม 

 
 

 
 
 

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

 
 
 

91,247 
ตน้งวด                  2,600 
เพิม่ขึน้               921,951 
ลดลง                (923,251) 
สิน้งวด                 1,300 

  

 
 
 
TLG จ่ำยค่ำระวำงขนส่งทำงเรือให้กับ 
CKT ซึ่งเป็นกิจกรรมตำมปกติของธุรกจิ 
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 
 
 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรเพิม่
ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทั 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยได้ค่ำน ้ำดื่ม 

• รำยไดค้่ำน ้ำดื่ม 

 
495 

 
1,350 

 
เป็นรำคำที่เท่ำกับต้นทุนที่ TLG จ่ำย
ให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ย
ของรำคำต่อขวด 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรจ ำหน่ำยน ้ำดื่มทีม่สีญัลักษณ์
ของกลุ่มบริษัท โดยมีกำรเรียกเก็บตำม
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นกำรด ำเนิน
ธุรกจิปกต ิ
 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั สปริง มิเนรำล 
ค่ำน ้ำดื่ม 

• ค่ำน ้ำดื่ม 
• เจำ้หนี้ค่ำน ้ำดื่ม 

 
 
 

89,250 
ตน้งวด                      - 
เพิม่ขึน้                95,498    
ลดลง                (73,830) 
สิน้งวด                21,668 

 
 
 

77,250 
ตน้งวด                21,668 
เพิม่ขึน้                82,658  
ลดลง                 (81,855) 
สิน้งวด                 22,471 

 
 
 
TLG ซื้อน ้ำดื่มสกรนีตรำสญัลกัษณ์บรษิทั
จำก สปรงิ มเินรำล โดยมอีตัรำค่ำบรกิำร
ตำมกลไกตลำด 
 
 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมรำคำตลำด 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั HTM 
รำยได้ค่ำน ้ำดื่ม 

• รำยไดค้่ำน ้ำดื่ม 

 
 

- 

 
 

765 

 
 
เป็นรำคำที่เท่ำกับต้นทุนที่ TLG จ่ำย
ให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ย
ของรำคำต่อขวด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรจ ำหน่ำยน ้ำดื่มทีม่สีญัลักษณ์
ของกลุ่มบริษัท โดยมีกำรเรียกเก็บตำม
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นกำรด ำเนิน
ธุรกจิปกต ิ
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั TLP 

รำยได้ค่ำน ้ำดื่ม 

• รำยไดค้่ำน ้ำดื่ม 

 
 
 

- 

 
 

 
360 

 
 
 
เป็นรำคำที่เท่ำกับต้นทุนที่ TLG จ่ำย
ให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ย
ของรำคำต่อขวด 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรจ ำหน่ำยน ้ำดื่มทีม่สีญัลักษณ์
ของกลุ่มบริษัท โดยมีกำรเรียกเก็บตำม
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นกำรด ำเนิน
ธุรกจิปกต ิ
 

รำยกำรระหว่ำง TLG กบั SAL 

รำยได้ค่ำน ้ำดื่ม 

• รำยไดค้่ำน ้ำดื่ม 

 
 
 

- 

 
 
 

90 

 
 
 
เป็นรำคำที่เท่ำกับต้นทุนที่ TLG จ่ำย
ให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ย
ของรำคำต่อขวด 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรจ ำหน่ำยน ้ำดื่มทีม่สีญัลักษณ์
ของกลุ่มบริษัท โดยมีกำรเรียกเก็บตำม
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นกำรด ำเนิน
ธุรกจิปกต ิ
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง HLM กบั ECU 

ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ตวัแทน 

• ค่ำธรรมเนียม 

 
 
 

36,747 
 

 
 
 

14,678 
 

 
 
 
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกรณีที่ HLM 
ขนส่งทำงเรอืระหว่ำงประเทศ โดยตอ้งใช้
ตวัแทน ของ ECU เนื่องจำก HLM ไม่มี
ตัวแทนกำรขนส่งทำงเรือที่ท่ำเรือนัน้ๆ 
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 
 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

รำยกำรระหว่ำง HLM กบั CKT 

ค่ำ BL ท่ีทำงสำยเรือ CK ออกให้กบั
ลูกค้ำของ HLM 

• ค่ำใชบ้รกิำร 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 

 

 
 
 
 

 135,568 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 
 

 
 
 
 

110,481 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้              110,481
ลดลง               (109,181) 
สิน้งวด                  1,300     
 

 
 
 
 
HLM ใช้บริกำรขนส่งทำงเรือของ CKT 
ในกำรขนส่ งสินค้ำระหว่ำงประเทศ
ตำมปกติในกลุ่ม โดยมีอัตรำค่ำบริกำร
ตำมกลไกตลำด 

 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง HLM กบั HTM 

ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรงำน 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
 

 
 
 

1,690,909 
 

 
 
 

1,427,000 
 

 
 
 
HLM ให้บรกิำรดูแลบริหำรงำนใน HTM 
ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมที ่HLM ถอืหุน้อยู่ เพื่อ

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

ลดควำมซ ้ำซ้อนในกำรบริหำรและเป็น
กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย HTM จงึว่ำจ้ำงให้
ท ำ ง  HLM เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำ ร ง ำ น แ ล ะ
ด ำเนินกำรจดัท ำบญัชใีหก้บัทำง HTM 

เป็นรำยกำรกำรสนับสนุนทำงงำนธุรกำรให้
กลุ่มบรษิทั ของHLM เพื่อลดควำมซบัซ้อนใน
กำรบรหิำรและควบคุมค่ำใชจ้่ำย โดยมกีำรคดิ
ค่ำบรกิำรในอตัรำทีส่มเหตุสมผล  

บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำอนัตรำย
และสำรเคมี 

• ค่ำใชบ้รกิำร 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 

 

 

 
43,332,237 

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

 

 
43,725,898  

ตน้งวด            3,877,202 
เพิม่ขึน้          43,725,898 
ลดลง          (43,440,406) 
สิน้งวด            4,162,694 

 

 
HTM ให้บริกำรด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ
ให้กับลูกค้ำหลักๆของบริษัท HLM ซึ่ง
รองรบังำนรถทีเ่ป็น 4 ล้อและ 6 ล้อ โดย
มอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง HLM กบั HLM-SG 

บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำอนัตรำย
และสำรเคมี  

• ค่ำใชบ้รกิำร 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

 
 

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

 
 
 
 

                    2,186,225 
ตน้งวด              334,752 
เพิม่ขึน้            2,186,225 
ลดลง            (2,354,970) 
สิน้งวด              166,007 

 
 
 
 
HLM-SG ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นกำร
ขนส่งสินค้ำด้ำนเคมีและสินค้ำอันตรำย
ในประเทศสงิคโปร์ ซึ่งหำกทำง HLM มี
ลูกค้ำที่ต้องกำรขนส่งสินค้ำเคมีและ
สินค้ำอันตรำยในประเทศสิงคโปร์ ทำง 
HLM จะ ใช้บ ริก ำ ร  HLM-SG ซึ่ ง เ ป็ น
ตวัแทนโดยตรงของ HLM 

 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกสค์รบวงจร
ส ำหรบัสินค้ำเคมีภณัฑ์และสินค้ำ
อนัตรำย 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 

 
 

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

 

 
 

1,391,272  
ตน้งวด            2,490,649 
เพิม่ขึน้            1,391,272 
ลดลง            (3,484,843) 
สิน้งวด              397,078 

 

 

เป็นกำรให้บริกำรในกรณีที่ HLM-SG มี
ลูกคำ้ทีต่อ้งกำรบรกิำรดำ้นโลจสิตกิส์ครบ
วงจรส ำหรับสินค้ำเคมีภัณฑ์และสินค้ำ
อนัตรำยในประเทศไทย ทำง HLM-SG ก็
จะใช้บริกำร HLM ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ 
HLM-SG 
 

 
 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

รำยกำรระหว่ำง HLM กบั DGPS 

บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำอนัตรำย
และสำรเคมี  

• ค่ำใชบ้รกิำร 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 

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

 
 
 
 

3,757,907  
ตน้งวด                62,292 
เพิม่ขึน้            3,757,907   
ลดลง            (2,260,253) 
สิน้งวด            1,559,947 

 
 
 
 
DGPS ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ จ ำ ห น่ ำ ย แ ล ะ
ให้บรกิำรบรรจุภณัฑ์สินค้ำด้ำนเคมีและ
สนิคำ้อนัตรำยในประเทศสงิคโปร์ซึ่งหำก
ทำง HLM มลีูกคำ้ทีต่้องกำรบรกิำรบรรจุ
ภัณฑ์สินค้ำเคมีและสินค้ำอันตรำยใน
ประเทศสงิคโปร์ ทำง HLM จะใช้บรกิำร 
DGPS ซึง่เป็นตวัแทนโดยตรงของ HLM 
 

 
 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแลว้ มคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำว 
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง DGP กบั DGPS 
ค่ำกล่องสินค้ำอนัตรำยและสำรเคมี  

• ตน้ทุนค่ำกล่อง 

 

 
 1,957,998 

 
 

 

 
 2,538,818 

 
 

 

DGPS ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ จ ำ ห น่ ำ ย แ ล ะ
ให้บรกิำรบรรจุภณัฑ์สินค้ำด้ำนเคมีและ
สินค้ำอันตรำยในประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
หำกทำง DGP จะซื้อบรรจุภัณฑ์สินค้ำ
เคมีและสินค้ำอันตรำยจำกทำง DGPS 
ซึง่เป็นตวัแทนโดยตรงของ DGP 

 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

ค่ำบริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ
อนัตรำยและสำรเคมี  

• รำยไดค้่ำบรกิำร 

 

 
91,356 

 

 
18,291 

 

 

 
DGP ด ำเนินธุรกจิจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำร
บรรจุภัณฑ์สินค้ำด้ำนเคมีและสินค้ำ
อันตรำยในประเทศไทย ซึ่งหำกทำง 
DGPS มีลูกค้ำที่ต้องกำรบริกำรขนส่ง
สนิค้ำในประเทศไทย ทำง DGPS จะใช้
บรกิำร DGP ซึ่งเป็นตวัแทนโดยตรงของ 
DGPS ในประเทศไทย 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

ค่ำโฆษณำในกลุ่ม IATA  

• ค่ำโฆษณำ  

 
29,813 

 

 
29,173  

 

 
DGP จ่ ำยค่ ำ โฆษณำกลุ่ มบ ริษัท  ที่
จ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ของ DGPS ในสื่อ
ของ IATA 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง DGP กบั HTM 
ค่ำบริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ
อนัตรำยและสำรเคมี  

• ค่ำบรกิำรขนส่ง 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

37,100 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       -   
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

  
 

 

 
 

23,814 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                23,814    
ลดลง                (15,414) 
สิน้งวด                  8,400 

   
 

 
 
 

DGP ใช้บริกำรขนส่งและกระจำยสนิค้ำ
อันตรำยและสำรเคมี กับ HTM โดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยไม่ได้เป็นกำร
พึ่งพิงบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งแต่อย่ำงใด 
ทัง้นี้กำรคิดรำคำก็เป็นไปตำมอัตรำรำคำ
ตลำด 

ให้บริกำรบรรจุภณัฑสิ์นค้ำอนัตรำยและ
สำรเคมี  

• รำยไดค้่ำบรกิำรบรรจุภณัฑ์ 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

 
 

192,698 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       -   
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 
 

 
 

60,150 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                60,150  
ลดลง                (56,341) 
สิน้งวด                  3,809 
 

 
 

DGP ให้บริกำรบรรจุภัณฑ์ HTM โดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด  

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

ให้บริกำรด้ำนบริหำรงำน 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
 

 
 

 
360,000 

 

 
360,000  

 
DGP ให้บรกิำรด้ำนกำรบริหำรด้ำนงำน
ธุรกำรและงำนบญัช ีกบัทำงHTM โดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง DGP กบั ECU 
ให้บริกำรเอกสำร 

• รำยไดค้่ำบรกิำรเอกสำร 

 
 

2,000 
 

 
 

16,800  

 
 
DGP เก็บค่ำเอกสำร ใบอนุญำติขนส่ง
วัตถุ อันตรำยทำงอำกำศยำน  (DG 
Permit) กับ ECU โดยมีอัตรำค่ำบริกำร
ตำมกลไกตลำด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

ให้บริกำรบรรจุภณัฑ์ 

• รำยไดค้่ำบรรจุภณัฑ์ 
 
 
 
  

 
34,600 

 
  3,500 

 
DGP ให้บริกำรบรรจุภัณฑ์ ECU โดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด  

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TAX กบั G3 
ให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
 

 

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

 
 

                       78,505 
ตน้งวด                       -
เพิม่ขึน้               78,505 
ลดลง               (28,393) 
สิน้งวด               50,112 

 

 
G3 เป็นลูกคำ้ของ TAX ในกำรใชบ้รกิำร
ขนส่งทำงอำกำศ โดยมีอัตรำค่ำบริกำร
ตำมกลไกตลำด 

 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

รำยกำรระหว่ำง TAX กบั ECU 
ให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

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

 
 

3,814,205  
ตน้งวด            1,735,687
เพิม่ขึน้            3,814,205 
ลดลง            (3,907,508) 
สิน้งวด            1,642,384 

 
 

ECU เ ป็นลู กค้ำของ  TAX ในกำรใช้
บริกำรขนส่งทำงอำกำศตำมปกติของ
กลุ่ม โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำมกลไก
ตลำด 
 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

รำยกำรระหว่ำง TAX กบั ANI 
ให้เช่ำและบริกำร 

• รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำเช่ำและบรกิำร 

 
 

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

 
 

                    1,740,184 
ตน้งวด                 2,011 
เพิม่ขึน้           1,740,184 
ลดลง            (1,588,678) 
สิน้งวด              153,517 

 
 

TAX ให้ ANI เช่ำพื้นที่ส ำนักงำน และ
ใหบ้รกิำร โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไก
ตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรเช่ำพื้นที่ มี
ควำมสมเหตุสมผลเนื่องจำกเป็นกำรเช่ำใช้
พื้นที่ส ำนักงำนของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเพิ่ม
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินธุรกิจ อีกทัง้อัตรำ
ค่ำเช่ำ เป็นอตัรำเช่ำปกติทีม่รีำคำเทยีบเคยีง
กบัรำคำตลำด  
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

ใช้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• ค่ำบรกิำร 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

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

 
 

 5,984,647   
ตน้งวด            2,765,786 
เพิม่ขึน้            5,984,647  
 ลดลง           (8,137,816)  
สิน้งวด              612,617 

 
 
TAX เป็นลูกคำ้ของ ANI ในกำรใชบ้รกิำร
ขนส่ งทำงอำกำศ ระหว่ำงประ เทศ
ตำมปกตขิองกลุ่ม โดย ANI ด ำเนินธุรกจิ
เป็นตวัแทนสำยกำรบินเจจูแอร์ และสำย
ก ำ ร บิ น แ ล น ชิ ลี  ซึ่ ง  ANI เ ป็ น
ผู้ประกอบกำรรำยเดยีวที่ดูแลกำรตลำด
และกำรขำยระวำงสินค้ำให้แก่สำยกำร
บินส ำหรับเส้นทำงกำรบินขำออกจำก
ประเทศไทย โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำม
กลไกตลำด 
 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง TAX กบั ECA-BKK 
ใช้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• ค่ำใชบ้รกิำร 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

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

 

 
                 54,125,035   
ตน้งวด           1,853,008 
เพิม่ขึน้         54,125,035 
ลดลง          (48,552,422) 
สิน้งวด           7,425,621 

 
 

TAX เป็นลูกคำ้ของ ECA-BKK ในกำรใช้
บริกำรขนส่งทำงอำกำศตำมปกติของ
กลุ่ม โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำมกลไก
ตลำด 
 
 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TAX กบั นำดีน 
ค่ำบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

• ค่ำใชบ้รกิำร 
 

 
 

73,449 

 
 

97,924 

 
 

ค่ำใชบ้รกิำรทีท่ำง TAX ไดใ้ชบ้รกิำร นำ
ดนี โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง TAX กบั TLP 
ให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 

 
 

                               - 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 
 

 

 
                    1,117,096 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้           1,117,096  
ลดลง              (504,480) 
สิน้งวด              612,616  

  

 
 

TLP เป็นลูกคำ้ของ TAX ในกำรใชบ้รกิำร
ขนส่งทำงอำกำศตำมปกตขิองกลุ่ม โดย
มอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

ใช้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• ค่ำใชบ้รกิำร 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 

 
- 

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 

 
                 134,699,335  
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้        134,699,335  
ลดลง         (121,418,636) 
สิน้งวด          13,280,699 

 
TAX เป็นลูกคำ้ของ TLP ในกำรใชบ้รกิำร
ขนส่งทำงอำกำศตำมปกตขิองกลุ่ม โดย
มอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TAX กบั FW-HK 
ใช้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• ค่ำใชบ้รกิำร 

 
 

- 
 

 
 

774,501 
 

 
 

TAX เป็นลูกค้ำของ  FW-HK ในกำรใช้
บริกำรขนส่งทำงอำกำศตำมปกติของ
กลุ่ม โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำมกลไก
ตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

ให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
 

 
 

- 
 

 
 

801,580  
 

 
 

FW-HK เป็นลูกค้ำของ TAX ในกำรใช้
บริกำรขนส่งทำงอำกำศตำมปกติของ
กลุ่ม โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำมกลไก
ตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง TAX กบั SAL 
ให้บริกำรพ้ืนท่ีส ำนักงำน 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 

 
 

                               -  
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 

 
60,000  

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                60,000 
ลดลง                (49,300) 
สิน้งวด                10,700 

 

 
SAL เป็นลูกค้ำของ TAX ในกำรใช้พื้นที่
ส ำนักงำน มกีำรท ำสญัญำระหว่ำงกนัใน
วันที่  15 มิถุนำยน 2563 โดยมีอัตรำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TIL กบั GCN-MM 
ให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
 

 
 

28,022,096  

 
 

10,704,035  
 

 
 
GCN-MM ประกอบกจิกำร Cargo Agent 
ในประเทศพม่ำ เป็นตวัแทนในกำรช่วย
หำสนิคำ้ขำเขำ้ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั 
 
กำรก ำหนดรำคำค่ำขนส่งนัน้จะเป็นรำคำ
ที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้ำ  wholesale 
ทัว่ไปซึ่งเป็นรำคำ ค่ำขนส่งทำงอำกำศ
แ บ บ  Wholesale (Whole sale Air 
Freight) โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไก
ตลำด  
 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

ใช้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• ค่ำใชบ้รกิำร 
 

 
- 

  

 
556,144  

  

 
TIL เป็นลูกค้ำของ GCN-MM ในกำรใช้
บริกำรขนส่งทำงอำกำศตำมปกติของ
กลุ่ม โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำมกลไก
ตลำด 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง TIL กบั TLP-SG 
ให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

• ค่ำใชบ้รกิำร 

 
 

- 

 

 
24,523,808  

 
 

TIL เป็นกลุ่มลูกคำ้ของ TLP-SG ในกำร 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำรำยกำร 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 
  

ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้         24,523,808 
ลดลง           (7,080,857) 
สิน้งวด          17,442,951 
 

ใชบ้รกิำรขนส่งระหว่ำงประเทศตำมปกติ
ของกลุ่ม โดย TLP-SG ด ำเนินธุรกจิเป็น
ตัวแทนสำยกำรบินแอร์เอเชีย   โดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

รำยกำรระหว่ำง TIL กบั ECU 
ค่ำระวำงขนส่งทำงเรือ   

• ค่ำใชบ้รกิำร 
 

 
 

- 
 

 
 

12,042 

 
 
TIL จ่ำยค่ำระวำงขนส่งทำงเรือให้กับ 
ECU ซึ่งเป็นกจิกรรมตำมปกตขิองธุรกิจ
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง TAC กบั ANI 
รำยได้ค่ำท่ีปรึกษำ 

• รำยไดค้่ำทีป่รกึษำ 
• ลูกหนี้ค่ำทีป่รกึษำ  

 
 

                    1,884,000 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 
 

 

 
                   1,884,000 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้           1,884,000 
ลดลง           (1,716,010) 
สิน้งวด             167,990 

 

 
 

รำยไดค้่ำทีป่รกึษำกำรด ำเนินงำน โดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 
 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงธุรกิจให้แก่บริษัท
ร่วม เพื่อเพิม่ประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทในกลุ่มบริษัท  โดยมีกำรคิด
ค่ำบรกิำรในอตัรำที่สมเหตุสมผลและเป็นไป
ตำมรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TAC กบั ECA-BKK 
รำยได้ค่ำบตัรน ้ำมนั 

• รำยไดค้่ำบตัรน ้ำมนั 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

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

 
 

                       46,440 
ตน้งวด                 7,260 
เพิม่ขึน้               46,440  
ลดลง                (44,850) 
สิน้งวด                 8,850  

 
 

เป็นรำคำที่เท่ำกับต้นทุนที่ TAC จ่ำย
ให้กับ Supplier เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำม
จรงิ 
 
 
 

 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรทดรองจ่ำยค่ำน ้ ำมนั โดยมี
กำรเรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ซึ่ง
เป็นกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

รำยกำรระหว่ำง TAC กบั TLP 
รำยได้สนับสนุนค่ำบริกำร  

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 

 

 
 

                               - 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         -    
สิน้งวด                       - 

 
 

                   8,752,696  
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้           8,752,696 
ลดลง            (8,417,433) 
สิน้งวด              335,263 

 
 

TAC เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงภำคพื้นแก่ TLP 
โดย TLP เ ป็นผู้ ให้บริกำรขนส่ งทำง
อำกำศตำมปกติของกลุ่ม โดยมีอัตรำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยได้ให้บริกำรคลงัสินค้ำ DOMESTIC 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
 

 
                                - 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 
                   2,400,000 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้           2,400,000 
ลดลง            (2,200,000)   
สิน้งวด              200,000 

 
TAC ใ ห้ บ ริ ก ำ ร พื้ น ที่ ค ลั ง สิ น ค้ ำ
ภำยในประเทศแก่ TLP โดยมีอัตรำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยได้ให้บริกำร Ramp Service 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 

 

                               - 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 
 

 

                   4,500,000 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้           4,500,000 
ลดลง            (2,300,000) 
สิน้งวด           2,200,000 

 
TAC เป็นผูใ้หบ้รกิำรลำกสนิคำ้ขำ้งเครื่อง
แก่ TLP โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไก
ตลำด 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง TAC กบั ECU 
ค่ำบริกำรขนส่ง 

• รำยไดค้่ำบรกิำรรถขนส่ง 

 
 

 -      

 
 

1,100 
 

 

 
 
TAC เป็นผู้ให้บริกำรรถขนส่งแก่ ECU 
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรทดรองจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน 
โดยมกีำรเรยีกเกบ็ตำมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ซึง่เป็นกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ
 

ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน 

• รำยไดค้่ำตัว๋เครื่องบนิ 
 

 
- 

 
6,338 

 
เป็นรำคำที่เท่ำกับต้นทุนที่ TAC จ่ำย
ให้กับ Supplier โดยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ย
ของรำคำต่อใบ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรทดรองจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน 
โดยมกีำรเรยีกเกบ็ตำมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ซึง่เป็นกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ
 



 

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

115 
  
 

รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TMA กบั CKT 
ให้บริกำรด้ำนบริหำรงำน 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
 

 
 

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

 
 

 2,413,807 
ตน้งวด               221,021 
เพิม่ขึน้            2,413,807 
ลดลง            (2,426,118)    
สิน้งวด              208,710 

 
 

TMA ให้บริกำรด้ำนบริหำรงำนสำยเรือ 
ด้ำน Adminธุรกำร กับทำง CKT โดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 
 
 
 

 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรสนับสนุนทำงงำนธุรกำรให้
กลุ่มบรษิทั ของ TMA โดยมกีำรคดิค่ำบรกิำร
ในอตัรำทีส่มเหตุสมผล  

ให้บริกำรลำกตู้สินค้ำโดยรถหวัลำก 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้หนี้ค่ำบรกิำร 

 

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

 

308,000  
ตน้งวด                33,600 
เพิม่ขึน้              308,000 
ลดลง              (310,800) 
สิน้งวด                30,800 

 

TMA ให้บริกำรลำกตู้สินค้ำให้กับ CKT 
โดยเรียกเก็บค่ำบริกำรตำมอัตรำกลไก
ตลำด 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

ใช้บริกำรน ำเข้ำและส่งออกตู้สินค้ำทำง
เรือ 

• ค่ำบรกิำรน ำเขำ้และส่งออก 
• เจำ้หนี้หนี้ค่ำบรกิำร 
 

 
 

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

 

 
190,883  

ตน้งวด                  2,600 
เพิม่ขึน้             190,883 
ลดลง               (168,515) 
สิน้งวด                24,968  

 

 
CKT ใหบ้รกิำรน ำเข้ำและส่งออกตู้สนิค้ำ
ท ำง เ รือ ให้ กับ  TMA โดย เ รีย ก เ ก็บ
ค่ำบรกิำรตำมอตัรำกลไกตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TMA กบั ECU 
ให้บริกำรลำกตู้สินค้ำโดยรถหวัลำก 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 

 
                       743,258 
ตน้งวด                66,740 
เพิม่ขึน้              734,258 
ลดลง              (783,753) 
สิน้งวด                17,245 

 

 
 

                       364,100  
ตน้งวด                17,245 
เพิม่ขึน้              364,100 
ลดลง              (368,845) 
สิน้งวด               12,500 

 
 

TMA ใหบ้รกิำรลำกตูข้อง ECU โดยเรยีก
เกบ็ค่ำบรกิำรตำมอตัรำกลไกตลำด 
 
 
 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

บริกำรน ำเข้ำและส่งออกตู้สินค้ำทำง
เรือ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

                                - 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 
 

                    2,826,280 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้           2,826,280 
ลดลง              (434,075) 
สิน้งวด            2,392,205 

 

 
TMA ใหบ้รกิำรน ำเขำ้และส่งออกตู้สนิค้ำ
ทำงเรอืให้กบั ECU มกีำรเก็บค่ำบริกำร
ตำมอตัรำกลไกในตลำด 
 
 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

รำยกำรระหว่ำง TMA กบั G3 
ให้บริกำรลำกตู้สินค้ำโดยรถหวัลำก 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

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

 
 

                     1,750,630 
ตน้งวด              263,508 
เพิม่ขึน้            1,750,630 
ลดลง            (1,916,427) 
สิน้งวด                97,711 

 
 

TMA ใหบ้รกิำรลำกตูส้นิคำ้ตำมค ำสัง่งำน 
โดยเรียกเก็บค่ำบริกำรตำมอัตรำกลไก
ตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TMA กบั CKL 
ให้บริกำรขนส่งตู้สินค้ำ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

                              - 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 
 

 

 
                     1,758,682 
ตน้งวด                        - 
เพิม่ขึน้            1,758,682 
ลดลง            (1,708,282) 
สิน้งวด                50,400 
 

 
 

TMA ได้ให้บริกำร ขนส่งตู้สินค้ำให้กับ
สำยเรือ CKL โดยมีกำรเก็บค่ำบริกำร
ตำมอตัรำกลไกในตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

ให้บริกำรด้ำนท่ำเรือ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
 
 
  

 

                              - 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 

                     2,866,418 
ตน้งวด                        - 
เพิม่ขึน้            2,866,418 
ลดลง            (2,723,418) 
สิน้งวด              143,000 

 

TMA ใหบ้รกิำรน ำเรอืเขำ้และออกรวมถงึ
จัดกำรเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ที่ทำง TMA 
เป็นตัวแทนอยู่ กับทำง CKL โดยมีกำร
เกบ็ค่ำบรกิำรตำมอตัรำกลไกในตลำด 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

ใช้บริกำรน ำเข้ำและส่งออกตู้สินค้ำทำง
เรือ 

• ค่ำบรกิำร 
• เจำ้หนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

                               - 
ตน้งวด                       - 
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 

 
                     2,407,122 
ตน้งวด                        - 
เพิม่ขึน้            2,407,122 
ลดลง            (1,583,008) 
สิน้งวด              824,114 

 
 

TMA ไดใ้ชบ้รกิำร ขนส่งสนิคำ้ของลูกค้ำ
โดยผ่ำนสำยเรอื CK Line โดยทำง CKL
มีกำรเก็บค่ำบริกำรตำมอัตรำกลไกใน
ตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TMA กบั BIZ 
ให้บริกำร เกบ็โครงตู้สินค้ำ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 

 
 

- 

 
 

120,000 

 
 
BIZ ได้ใช้บริกำรเช่ำพื้นที่เก็บโครงตู้
สินค้ำกับทำง TMA โดยทำงบริษัทคิด
ค่ ำ บ ริก ำ ร เ ช่ ำพื้ นที่ โ ดย มีก ำ ร เ ก็ บ
ค่ำบรกิำรตำมอตัรำกลไกในตลำด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง TSC กบั BIZ 
รำยได้ค่ำบริกำรจดัเกบ็สินค้ำในคลงั 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

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

 
 

                       521,237 
ตน้งวด                        -
เพิม่ขึน้              521,237 
ลดลง              (500,563) 
สิน้งวด                20,674 

 
 

เป็นค่ำบรกิำรจดัเก็บสนิค้ำในคลงัที่ BIZ 
มำ ใช้บ ริก ำ รกับ  TSC โ ดยมีอัต ร ำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

รำยกำรระหว่ำง TSC กบั นำยวิรชั นอบ
น้อมธรรม 
รำยได้ค่ำบริกำรจดัเกบ็สินค้ำในคลงั 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 

 
 
 

54,800 
 

 
 
 

11,290 
 

 
 
 
เป็นค่ำบรกิำรจดัเกบ็สนิคำ้ในคลงัที ่นำย
วิรัช นอบน้อมธรรม มำใช้บริกำรกับ 
TSC โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำมกลไก
ตลำด 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง TSC กบั นำยทิพย ์    
ดำลำล 
รำยได้ค่ำบริกำรจดัเกบ็สินค้ำในคลงั 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 

 
 
 

1,550 
 

 

 
 
 

2,750  

 
 
 
เป็นค่ำบรกิำรจดัเกบ็สนิคำ้ในคลงัที ่นำย
ทพิย ์ดำลำล มำใชบ้รกิำรกบั TSC โดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง TSC กบั HTM 
บริกำรขนส่งสินค้ำ  

• ค่ำใชบ้รกิำร 

 
 

11,000 
 

 
 

23,018  

 
 
HTM ให้บริกำรด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ
ให้กับลูกค้ำของบริษัท TSC ซึ่งรองรับ
งำนรถทีเ่ป็น 4 ล้อและ 6 ล้อ โดยมอีตัรำ
ค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง AGS กบั ANI 
ให้บริกำรด้ำนบริหำรงำน 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
 

 
 

924,000 
ตน้งวด                       -
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         - 
สิน้งวด                       - 

 
 

                     924,000  
ตน้งวด                       -
เพิม่ขึน้             924,000 
ลดลง              (841,610)  
สิน้งวด               82,390 

 
 
AGS ให้บริกำรด้ำนบริหำรงำนทำง
อำกำศ ด้ำน Adminธุรกำร กบัทำง ANI 
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรกำรสนับสนุนทำงงำนธุรกำรให้
กลุ่มบรษิทั ของ TLG โดยมกีำรคดิค่ำบริกำร
ในอตัรำทีส่มเหตุสมผล  
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง AGS กบั G3 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมคลงัสินค้ำ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
 

 
 

51,589 
 

 
 

1,500 
 

 
 
เ ป็นค่ำธรรมเนียมกำรใช้คลังสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศที่ G3 มำใช้บริกำรกับ
AGS โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำมกลไก
ตลำด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

รำยกำรระหว่ำง AGS กบั ซิมโฟน่ีฯ 
ใช้บริกำรสญัญำณควำมเรว็สูง 

• ค่ำใชบ้รกิำร 
 

 
 

522,000 
 

 
 

319,220 

 
 
เป็นค่ำบริกำรที่ AGS ใช้บริกำรชุมสำย
อินเตอร์ เน็ตควำมเร็วสูง ภำยในท่ำ
อำกำศยำนดอนเมอืง  กบั ซมิโฟนี่ฯ โดย
มอีตัรำค่ำบรกิำรตำมกลไกตลำด 
 

 
                                        
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด    

รำยกำรระหว่ำง AGS กบั TLP 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมคลงัสินค้ำ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
 

 

 
 

- 

 
 

2,172,000  

 
 
เ ป็นค่ำธรรมเนียมกำรใช้คลังสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศที่ TLP มำใช้บริกำรกบั
AGS โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำมกลไก
ตลำด 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำรระหว่ำง AGS กบั ECA-BKK 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมคลงัสินค้ำ 

• รำยไดค้่ำบรกิำร 
• ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 
 

 
 

                               - 
ตน้งวด                       -
เพิม่ขึน้                       - 
ลดลง                         -  
สิน้งวด                       - 

 

 
 

                        30,559 
ตน้งวด                       -
เพิม่ขึน้               30,559 
ลดลง                   (215) 
สิน้งวด               30,344 

  

 
 

เ ป็นค่ำธรรมเนียมกำรใช้คลังสินค้ำ
ระห ว่ำงประ เทศที่  ECA-BKK มำใช้
บรกิำรกบัAGS โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำม
กลไกตลำด 

 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นกำรท ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติ โดยมีกำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัซื้อขายทรพัยสิ์นถาวร 

1. รายการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวรให้ TLP 

รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2562 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวำคม 2563 

 
TAC จ ำหน่ำยสินทรพัยถ์ำวรให้ TLP 

• รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ 
 

 
 
 

 
 

- 
 

 
 

     309,700 

 
 
TLP ได้มีกำรตกลงซื้อขำยสินทรัพย์
ถำวรกบั TAC ซึง่ประกอบดว้ย  
อุปกรณ์ส ำนักงำน           44,800  บำท 
คอมพวิเตอร์              264,900 บำท
รวมทัง้สิน้                   309,700 บำท 
โดยท ำสัญญำซื้ อขำย ณ วันที่  18 
พฤษภำคม 2563 กำรท ำธุ รกรรม
ดังกล่ ำ ว เ ป็นกำรซื้ อ ข ำยอุ ปก ร ณ์
ส ำนักงำนที่ TLP จ ำเป็นต้องซื้อเพิ่ม
โดยซื้อจำก TAC ทีไ่ม่ไดใ้ชง้ำนอุปกรณ์
ส ำนักงำนดงักล่ำว 
 

 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำร
ดงักล่ำวแล้ว มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำนปกติ โดยมี
รำคำซื้อขำยที่เทียบเคียงกับรำคำซื้อขำยใน
ตลำดได ้
 
โดยได้มีกำรปฎิบัติตำมระเบียบของบริษัท 
และ ปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแล
กจิกำรทีด่ ี
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นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 

1. มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท า

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร

ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้กฎเกณฑต์่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) ดว้ย 

ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื

หุ้นก่อนการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้

ความเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการตามที่เสนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บรษิทัฯ   ทัง้นี้ การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป และการท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลง

ทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกัการดงันี้ 

• การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
 การท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการค้าทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ระหว่างบรษิทั และบรษิัท

ย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง บรษิทัเสนอขออนุมตัใินหลกัการจากคณะกรรมการบรษิัทให้

คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าใน

ลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่

ปราศจากอิทธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้ บริษัทจะจดัท า

รายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการ

ในทุกไตรมาส 

• การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
 การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป จะต้องถูกพิจารณาและให้

ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณา

อนุมตัิต่อไป ทัง้นี้ ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื

ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด

เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

กรณีทีม่รีายการระหว่างกนัของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพจิารณาเงื่อนไข

ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของ
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บุคคลภายนอก และ/หรอื ราคาตลาด และ/หรอื มรีาคาหรอืเงื่อนไขของการท ารายการดงักล่าวในระดบัเดยีวกนักบั

บุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท ารายการดงักล่าวนัน้มีการก าหนดราคาหรือเงื่อนไขที่

สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจ

เกิดขึ้น บริษัทจะจดัให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชขีองบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั

ดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ ในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้มขีอ้ตกลงทาง

การคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่

ปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะจดัท ารายงาน

สรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในครัง้ต่อไป  

ส าหรบัการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนันัน้ ผู้ที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยีใน

การท ารายการจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่าการเขา้ท า

รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั  หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  แต่เป็นการท า

รายการทีบ่รษิทั ไดค้ านึงถงึประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้นี้ บรษิทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปีของบรษิทั (แบบ 56-1) 

บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขัน้ตอนของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกนั 

รายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิัทจดทะเบยีน

อย่างเคร่งครดั 

2. นโยบายในการท ารายการระหว่างกนั  

1. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั จดัท ารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของตนหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งและแจง้
ให้บรษิัททราบ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรบัการด าเนินการตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัการท ารายการ
ระหว่างกนั 

2. หลกีเลีย่งการท ารายการระหว่างกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนั บรษิทัจะปฏบิตัติามขัน้ตอนและการด าเนินการใหส้อดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

4. ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกนัเสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s length 
basis) ซึง่ตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั และผูถ้อืหุน้ทุกราย กรณี
ที่ไม่มรีาคาดงักล่าว บรษิัทจะเปรยีบเทยีบราคาสินค้าหรอืบรกิารกบัราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่
เหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั 
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5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการท ารายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมตัิหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งได ้

6. ในการพจิารณาการท ารายการระหว่างกัน บรษิัทอาจแต่งตัง้ผู้ประเมนิอิสระเพื่อท าการประเมินและ
เปรยีบเทยีบราคาส าหรบัรายการระหว่างกนัทีส่ าคญั ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่ารายการระหว่างกนั
ดงักล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ทุกราย 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

   รายการระหว่างกนัทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต คอื รายการค่าบรกิารขอหนังสอืค ้าประกนัจากสถาบนั
การเงนิ โดยใชว้งเงนิหนังสอืค ้าประกนัของ TLG รายการบรษิทัร่วม และ การร่วมคา้ เช่าพืน้ทีส่ านักงานและบรกิารที่
เกี่ยวขอ้งกบั รายการการใชบ้รกิารดา้นบรกิารขนส่งและกระจายสนิคา้อนัตรายและสารเคม ีและบรกิารหวัลากตู้คอน
เทนเนอร์กบั R&K รายการการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละกจิกรรมต่อเนื่องของบรษิทัร่วม และ การร่วมคา้ในกลุ่มรายการ
ระหว่างกันที่จะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คือ รายการที่เกี่ยวข้องกับการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบรษิัท 
รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัซื้อขายทรพัยส์นิ และรายการการกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และการร่วมคา้ หาก
จะเกิดขึ้นอีก จะเป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันและนโยบายการท ารายการ
ระหว่างกนัของบรษิทั 
 โดยหากกลุ่มบรษิทัจะมรีายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตนัน้ กลุ่มบรษิทัจะปฏบิตัติามมาตรการหรือ
ขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยง
กนัของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 
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     ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
 

 13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มุนเวียน             
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 731.8 38.5% 262.5 11.8% 110.5 4.6% 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่-สุทธ ิ 419.8 22.1% 495.3 22.3% 433.2 18.0% 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.3 0.1% 11.3 0.5% 1.3 0.1% 
ส่วนของลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

0.8 0.0% - 0.0% - 0.0% 

สนิคำ้คงเหลอื 1.6 0.1% 1.3 0.1% 1.4 0.1% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 23.6 1.2% 6.0 0.3% 5.8 0.2% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - 0.0% - 0.0% 32.8 1.4% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,180.0 62.1% 776.4 34.9% 585.0 24.3% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธ ิ 1.0 0.1% - 0.0% - 0.0% 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 0.0% - 0.0% - 0.0% 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 32.6 1.7% 14.6 0.7% 87.0 3.6% 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 291.0 15.3% 877.9 39.4% 1,151.5 47.9% 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 0.0 0.0% 88.5 4.0% - 0.0% 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
หรอืขำดทุน(เบด็เสรจ็อืน่) 

- 0.0% - 0.0% 0.0 0.0% 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์-สุทธ ิ 239.2 12.6% 276.8 12.4% 202.8 8.4% 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ - 0.0% - 0.0% 219.8 9.1% 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน-สุทธ ิ 13.7 0.7% 15.4 0.7% 13.9 0.6% 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 15.5 0.8% 17.2 0.8% 18.7 0.8% 
เงนิประกนัสญัญำ 41.4 2.2% 33.1 1.5% 14.7 0.6% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 84.1 4.4% 125.8 5.6% 112.6 4.7% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 718.5 37.8% 1,449.3 65.1% 1,821.0 75.7% 

รวมสินทรพัย ์ 1,898.5 100.0% 2,225.7 100.0% 2,406.0 100.0% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 0.0% - 0.0% 130.0 5.4% 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 443.0 23.3% 414.2 18.6% 313.9 13.0% 
ส่วนของมลูค่ำสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำตอ้งจ่ำยส ำหรบักำรลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธ ิ

70.0 3.7% 131.5 5.9% - 0.0% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

1.9 0.1% 60.0 2.7% 90.0 3.7% 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 0.0% - 0.0% 64.1 2.7% 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

11.3 0.6% 9.6 0.4% - 0.0% 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 39.2 2.1% 38.6 1.7% 22.1 0.9% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 565.3 29.8% 653.9 29.4% 620.1 25.8% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
มลูค่ำสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำตอ้งจ่ำยส ำหรบักำรลงทุนในกำร
ร่วมคำ้ - สุทธ ิ

71.8 3.8% - 0.0% - 0.0% 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 0.0% 240.0 10.8% 300.0 12.5% 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ-สุทธ ิ - 0.0% - 0.0% 148.6 6.2% 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 19.9 1.0% 13.4 0.6% - 0.0% 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 31.6 1.7% 29.1 1.3% 27.4 1.1% 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกกำรรือ้ถอน - 0.0% - 0.0% 6.8 0.3% 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 0.0% - 0.0% 9.5 0.4% 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 9.0 0.5% 10.3 0.5% 2.5 0.1% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 132.3 7.0% 292.8 13.2% 494.8 20.6% 

รวมหน้ีสิน 697.6 36.7% 946.7 42.5% 1,114.9 46.3% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ส่วนของเจ้าของ             

ทุนเรือนหุ้น             
    ทุนจดทะเบยีน 307.5   307.5   383.7 15.9% 
    ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 302.3 15.9% 304.7 13.7% 304.7 12.7% 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั - สุทธ ิ 688.0 36.2% 708.6 31.8% 708.6 29.5% 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรควบรวมกจิกำรภำยใตก้ำรควบคุม
เดยีวกนั 

30.7 1.6% 30.7 1.4% 30.7 1.3% 

ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20.5 1.1% 21.9 1.0% 22.8 0.9% 
ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัยอ่ย (0.2) (0.0%) (0.2) (0.0%) (0.2) (0.0%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม             
  จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 21.4 1.1% 30.5 1.4% 39.0 1.6% 
  จดัสรรแลว้ - ส ำรองหุน้ทุนซื้อคนื - 0.0% - 0.0% 40.1 1.7% 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 141.1 7.4% 189.8 8.5% 199.4 8.3% 
หกัหุน้ทุนซือ้คนื - 0.0% - 0.0% (40.1) (1.7%) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (2.9) (0.2%) (7.0) (0.3%) (13.9) (0.6%) 

ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทั 1,200.9 63.3% 1,279.0 57.5% 1,291.1 53.7% 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,200.9 63.3% 1,279.0 57.5% 1,291.1 53.7% 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,898.5 100.0% 2,225.7 100.0% 2,406.0 100.0% 
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งบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็รวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

รายได้             
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 2,759.0 99.6% 2,698.1 99.5% 1,590.0 98.9% 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 11.6 0.4% 14.4 0.5% 17.4 1.1% 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (2,282.9) (82.4%) (2,271.2) (83.7%) (1,269.0) (78.9%) 
ตน้ทุนขำย (3.0) (0.1%) (3.3) (0.1%) (4.3) (0.3%) 

ก าไรขัน้ต้น 484.6 17.5% 438.1 16.1% 334.1 20.8% 

รำยไดอ้ื่น 18.4 0.7% 11.8 0.4% 57.0 3.5% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (77.2) (2.8%) (80.9) (3.0%) (67.1) (4.2%) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (295.0) (10.6%) (280.0) (10.3%) (254.4) (15.8%) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ - 0.0% - 0.0% (11.7) (0.7%) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น - สุทธ ิ 7.0 0.3% 8.0 0.3% (0.8) (0.0%) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (1.9) (0.1%) (14.9) (0.6%) (31.4) (2.0%) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 32.1 1.2% 96.2 3.5% 135.4 8.4% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 168.1 6.1% 178.2 6.6% 161.1 10.0% 

ภำษเีงนิได ้ (18.4) (0.7%) (13.7) (0.5%) (12.7) (0.8%) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 149.7 5.4% 164.5 6.1% 148.4 9.2% 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:             
รำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนใน
ภำยหลงัขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทนุดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

-  0.0%  -  0.0%  (30.6)  (1.9%)  

       

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 0.9 0.0% (4.1) (0.2%)   0.0% 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ตำม
วธิสี่วนไดเ้สยี 

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

ภำษเีงนิไดข้องรำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนในภำยหลงั 

(0.2) 0.0% 0.8 0.0% 6.1 0.4% 

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

1.4 0.1% (3.6) (0.1%) (24.5) (1.5%) 

รำยกำรทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั             
ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืป้องกนั
ควำมเสีย่งกระแสเงนิสด 

- 0.0% - 0.0% (0.6) (0.0%) 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (0.0) 0.0% (3.7) (0.1%) (1.4) (0.1%) 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นของกำรร่วมคำ้ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี - 0.0% (0.4) (0.0%) 2.0 0.1% 
ภำษเีงนิไดข้องรำยกำรทีจ่ดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนในภำยหลงั 

- 0.0% - 0.0% 0.1 0.0% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

รวมรำยกำรทีจ่ะจดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนใน
ภำยหลงั 

(0.0) 0.0% (4.1) (0.2%) 0.2 0.0% 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี - สุทธจิำกภำษี 1.4 0.1% (7.7) (0.3%) (24.3) (1.5%) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 151.1 5.5% 156.8 5.8% 124.1 7.7% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) สุทธิ             
ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทั 149.7 5.4% 164.5 6.1% 162.5 10.1% 
ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 0.0% - 0.0% (14.1) (0.9%) 

  149.7 5.4% 164.5 6.1% 148.4 9.2% 

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม             
ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทั 151.1 5.5% 156.8 5.8% 138.2 8.6% 
ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 0.0% - 0.0% (14.1) (0.9%) 

  151.1 5.5% 156.8 5.8% 124.1 7.7% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส าหรบัก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่             

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) /1 0.248   0.271   0.273   

 
หมำยเหตุ : 1/ ก ำไรต่อหุน้ ค ำนวณจำกก ำไรสุทธติ่อจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้สำมญัระหว่ำงงวด 
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งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 168.1 178.2 161.1 

รายการปรบัปรงุ       

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 48.1 48.8 101.2 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (32.1) (96.2) (135.4) 

ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (44.0) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (4.0) 0.1 0.6 

ขำดทุนจำกกำรเลกิใชท้รพัยส์นิ 0.4 0.0 - 

(กลบัรำยกำร) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 9.8 (5.9) (0.4) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ -  - 11.7 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (0.2) 0.2 - 

(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ (3.3) (7.8) 4.4 
ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรอนุพนัธ ์ -  - 0.2 

ก ำไรจำกกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ -  - (0.5) 

รำยไดด้อกเบีย้ (6.2) (2.0) (0.8) 

รำยไดเ้งนิปันผล - - - 
ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1.3 1.3 0.9 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 2.0 14.9 31.4 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 183.9 131.6 130.4 

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน       

สนิทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง(เพิม่ขึน้)       

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่-สุทธ ิ (10.9) (49.5) 49.7 

สนิคำ้คงเหลอื (0.4) 0.3 (0.1) 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 1.2 1.9 0.1 

เงนิประกนัสญัญำ (2.1) 8.3 18.3 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (42.6) (11.7) 20.9 

หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)       
  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 114.4 (23.0) (101.5) 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.3 8.0 (14.0) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (0.6) (0.7) (1.3) 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2.9 1.4 (7.8) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 246.1 66.6 94.7 

จ่ำยภำษเีงนิได ้ (43.6) (37.3) (19.6) 

เงนิสดสุทธไิดร้บัจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 202.5 29.3 75.1 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

เงนิสดรบัจำกดอกเบีย้ 6.5 2.2 0.9 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 6.7 2.0 0.5 

เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้ออำคำรอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (35.0) (81.9) (29.0) 

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสุทธจิำกเงนิสดของบรษิทัย่อย - - 136.4 

เงนิสดจ่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - (163.5) 

เงนิสดจ่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (126.1) (546.0) (273.9) 

เงนิสดจ่ำยเงนิลงทุนทัว่ไป   (88.5) - 
เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกบุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 14.9 

เงนิสดจ่ำยส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (9.0) (5.0) 

เงนิสดรบัจำกเงนิลงทุนระยะสัน้ 4.1 - - 

เงนิสดรบัเงนิปันผลจำกบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 16.8 29.7 87.9 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (127.0) (691.5) (230.8) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน        

เงนิสดจ่ำยดอกเบีย้ (0.5) (9.6) (31.3) 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (4.7) - 485.0 

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -  -  (355.0) 

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิตน้ของสญัญำเช่ำ -  -  (53.5) 
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิตน้ของสญัญำเช่ำกำรเงนิ (11.8) (12.9) - 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ   300.0 199.4 

เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (6.6) (1.9) (109.4) 
เงนิสดรบัจำกกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั - 23.1 - 

เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อหุน้ทนุซือ้คนื - - (40.1) 

เงนิสดจ่ำยเงนิปันผล (66.4) (103.1) (91.4) 

กระแสเงินสดสุทธิได้รบัจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (90.0) 195.6 3.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (14.5) (466.6) (152.0) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 746.5 731.8 262.5 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (0.2) (2.7) (0.0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 731.8 262.5 110.5 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ) 2.1 1.2 0.9 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ (เท่ำ) 2.0 1.2 0.9 

สภำพคล่องกระแสเงนิสด (เท่ำ) 0.5 0.1 0.1 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ (เท่ำ) 8.6 7.8 4.6 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 42.1 45.9 80.0 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื 1/ (เท่ำ) 1.9 2.3 3.2 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ 1/ (วนั) 192.2 160.0 113.6 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี้ (เท่ำ) 5.9 5.3 3.5 

ระยะเวลำช ำระหนี้ (วนั) 61.1 67.8 104.4 

Cash Cycle 2/ (วนั) (19.0) (21.9) (24.4) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)   
   

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ % 17.5% 16.1% 20.8% 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 4.3% 3.1% 0.0% 

อตัรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้ภำษคี่ำเสื่อมและค่ำตดัจ ำหน่ำย  % 7.8% 8.9% 18.3% 

อตัรำก ำไรอื่น % 0.7% 0.4% 3.4% 

อตัรำสว่นเงนิสดตอ่กำรท ำก ำไร % 206.0% 78.2% 50,383.5% 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ % 5.4% 6.1% 10.1% 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 3/ % 12.9% 13.3% 12.6% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
   

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ % 8.7% 8.0% 6.4% 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร % 70.9% 81.4% 68.5% 

อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์  (เท่ำ)  1.6 1.3 0.7 

 อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
   

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้   (เท่ำ)  0.6 0.7 0.9 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้   (เท่ำ)  142.9 6.4 6.1 

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

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล 4/ % 68.5% 55.6% 37.0% 

หมายเหตุ  :  1/  รำยกำรสนิคำ้คงเหลอืเป็นรำยกำรทีไ่ม่มนีัยส ำคญัของธุรกจิของกลุ่มบรษิทั เนื่องจำกบรษิทัเน้นกำรใหบ้รกิำรเป็นหลกั 
  2/ ไม่รวมระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ ซึง่เป็นรำยกำรทีไ่ม่มนีัยส ำคญัของธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 
  3/ ก ำไรต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่  
  4/ ค ำนวณจำกเงนิปันผลจ่ำยจำกก ำไรสุทธใินรอบบญัชเีดยีวกนั 
   
 



 

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

 
 

134 
 

 14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

บทวิเคราะห์ส าหรบัผู้บริหาร 

 ผลก ำไรสุทธ ิปี 2563 ยงัสร้ำงผลก ำไรได้อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรปรบักลยุทธ์บรหิำรธุรกิจได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 
ท่ำมกลำงปัจจยัลบจำกกำรแพร่ระบำด Covid-19 โดยในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 บรษิทัมกี ำไรสุทธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 48 เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2562 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในไตรมำส 4/2563 มกีำรเตบิโตสูงขึน้ถงึรอ้ยละ 70 เมื่อเทยีบกบั
ช่วงเวลำเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ ส่งผลใหก้ ำไรสุทธขิองบรษิทั ปี 2563 อยู่ที ่162.5 ล้ำนบำท ลดลงเลก็น้อยจำกก ำไรสุทธ ิปี 
2562 ที ่164.5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นกำรลดลงทีร่อ้ยละ 1.2  แมว้่ำจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ทีม่ี
ควำมรุนแรงจนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภำพรวมของเศรษฐกิจโลก รวมถึงธุรกิจโลจสิตกิส์โดยเฉพำะกำรขนส่งสนิคำ้ทำง
อำกำศระหว่ำงประเทศจำกกำรทีส่ำยกำรบนิทัว่โลกไม่สำมำรถใหบ้รกิำรไดต้ำมปกต ิ  ซึง่ผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 ดงักล่ำว
เกิดจำกกำรปรบัแผนกลยุทธ์ในกำรบรหิำรธุรกิจภำยใต้วิกฤต รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัทัง้ด้ำนกำรหำรำยได้
ทดแทน และกำรบรหิำรจดักำรต้นทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนี้ตำมแผนยุทธศำสตร์ของบรษิัท ที่ก ำหนดให้มกีำร
บรหิำรควำมเสีย่งดว้ยกำรลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศยงัคงสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนไดอ้ย่ำงด ี
จำกทัง้ผลกำรด ำเนินงำนโดยตรง ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ และกำรขำยทรพัยส์นิเงนิลงทุนที่
สำมำรถสรำ้งก ำไรจำกเงนิลงทุนไดเ้พิม่ขึน้ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรวมของบริษทัปี 2563 

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563 

%  

เปล่ียนแปลง 

+ / (-) 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,712.5 1,607.4 (40.7%) 

ตน้ทุนกำรขำยและใหบ้รกิำร 2,274.5 1,273.3 (44.0%) 

ก าไรขัน้ต้น 438.1 334.1 (23.7%) 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 16.1% 20.8% 4.6% 

รายไดอ้ืน่ 11.8 57.0 381.7% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 80.9 67.1 (17.0%) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 280.0 266.1 (5.0%) 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธ ิ 8.0 (0.8) (109.6%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 14.9 31.4 110.5% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 96.1 135.4 40.8% 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และ
ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

241.9 293.7 21.4% 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 164.5 162.5 (1.2%) 

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 6.1% 10.1% 4.0% 

 ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 บรษิัท มรีำยได้อยู่ที ่1,607.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนที่ร้อยละ 40.7 โดยกำรลดลง
ของรำยไดโ้ดยหลกัมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ ซึ่งมสีำเหตุหลกัจำกกำรทีบ่รษิทัได้เปลี่ยน
รูปแบบกำรด ำเนินงำนของธุรกจิขำยระวำงขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศทำงอำกำศของบรษิทั เป็นกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง 
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บรษิัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TLP-TH”) ซึ่งเป็นบรษิัทกำรร่วมค้ำ (“Joint Venture”) ระหว่ำงบรษิทั กบับรษิทั 
Teleport Everywhere Pte., Ltd. ในกลุ่ม AirAsia จงึท ำใหบ้รษิทั ไม่ไดม้กีำรบนัทกึรำยไดใ้นส่วนของ TLP-TH จำกกำรขำย
ระวำงขนส่งสนิคำ้ แต่เป็นกำรรบัรูผ้ลประกอบกำรในลกัษณะของส่วนแบ่งก ำไรแทนประกอบกบักำรทีก่ลุ่มธุรกจิขนส่งทำง
อำกำศเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำด COVID-19 จำกกำรที่สำยกำรบินได้งดกำร
ใหบ้รกิำรเสน้ทำงบนิต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงเดอืนมนีำคม 2563 เป็นตน้มำ อย่ำงไรกด็ ีตัง้แต่ในช่วงไตรมำส 4 ปี 
2563 กลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกศไดใ้หบ้รกิำรกำรขนส่งในรูปแบบ Cargo Flight ซึ่งไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่ำงดแีละช่วย
สรำ้งรำยไดใ้หก้บับรษิทั ประกอบกบักลยุทธ์ในกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มธุรกจิอื่นๆ และกำรมุ่งเน้นใน
ส่วนของกำรใหบ้รกิำรแก่กลุ่มลูกคำ้อคีอมเมริ์ซและธุรกิจโลจสิตกิส์ภำยในประเทศ ท ำให้บรษิทัสำมำรถสรำ้งรำยไดเ้ขำ้มำ
ทดแทนในส่วนของรำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกจิขนส่งทำงอำกำศได ้

 เมื่อพจิำรณำถงึก ำไรขัน้ตน้ในปี 2563 ของบรษิทั มจี ำนวน 334.1 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 23.7 
ซึง่ลดลงน้อยกว่ำสดัส่วนของรำยได ้ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรบรหิำรต้นทุนภำยหลงัจำก COVID-19 แพร่ระบำด ในขณะที่
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มบรษิทั ปรบัตวัเพิม่สูงขึน้อยู่ทีร่อ้ยละ 20.8 จำกกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ 
GSA ดงักล่ำวขำ้งต้น ซึ่งเป็นธุรกจิทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีไ่ม่สูงมำกนัก ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิม่สูงขึน้ และท ำใหบ้รษิทั 
ไม่ตอ้งมกีำรแบกรบัตน้ทุนคงที ่(Minimum Guarantee) กบัทำงสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีและไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ์ดงัทีผ่่ำนมำ  

 โดยในไตรมำส 4/2564 บรษิัท สำมำรถสร้ำงก ำไรขัน้ต้นทีสู่งขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมำส
ก่อนหน้ำจำกธุรกจิขนส่งทำงอำกำศจำกกำรใหบ้รกิำร Cargo Flight และกลุ่มธุรกจิบรหิำรจดักำรโลจสิตกิสจ์ำกกำรใหบ้รกิำร
กลุ่มลูกค้ำอีคอมเมริ์ซ กำรเติบโตอย่ำงมนีัยส ำคญัของงำน Fulfillment และกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธุรกจิ
กำรกระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้  

 ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรของกลุ่มบรษิทั ในปี 2563 มกีำรปรบัลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 7.7 เมื่อเทยีบกบัปี 
2562 จำกแผนกำรด ำเนินธุรกจิเชงิรบัของบรษิทั ในช่วงปรบัตวัรบัวกิฤตกำรณ์ COVID-19 นี้ โดยมกีำรบรหิำรจดักำรต้นทุน
ซึง่ไดด้ ำเนินกำรต่อเนื่องตัง้แต่ไตรมำสแรกของปีนี้ ซึง่มกีำรปรบัลดลงทัง้ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงำนในช่วงทีเ่กดิวกิฤติ
กำรแพร่ระบำดเพื่อเป็นกำรบรหิำรตน้ทุน  

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ในปี 2563 อยู่ที ่135.4 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเตบิโตจำกปี 
2562 ที่ร้อยละ 40.8 ซึ่งเป็นไปตำมกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจของบริษัทในกำรเข้ำลงทุนในกลุ่มบริษัท
ต่ำงประเทศ โดยในปี 2563 บรษิทั DG Packaging Pte., Ltd. และ กลุ่มบรษิทั Around Logistics Management Co., Ltd. ที่
บรษิทัไดเ้ขำ้ไปลงทุนในปี 2561 และปี 2562 ทีผ่่ำนมำนัน้ สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนไดด้แีละเป็นไปตำมเป้ำหมำย  

 แมใ้นภำวะเศรษฐกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรวกิฤตโิรคระบำดต่อเนื่องมำตัง้แต่ช่วงต้นปี แต่ดว้ยกำรบรหิำรควำม
เสีย่งทำงธุรกจิทีไ่ดเ้ขำ้ลงทุนในกลุ่มบรษิทัต่ำงประเทศ และกำรบรหิำรต้นทุนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ รวมถงึก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
เงนิลงทุน ท ำใหก้ ำไรสุทธขิองบรษิทั ในปี 2563 อยู่ที ่162.5 ลำ้นบำท ลดลงเลก็น้อยจำกปีก่อนทีร่อ้ยละ 1.2 
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ผลการด าเนินงานรายกลุ่มธรุกิจ 

กลุ่มธรุกิจ 
รายได้ (ล้านบาท) 

% 
เปล่ียนแปลง 

% สดัส่วน
รายได้ 

ก าไรขัน้ต้น 
% 

เปล่ียนแปลง 

2562 2563 + / (-) 2562 2563 + / (-) 

1. ขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ 2,215.6 912.3 (58.8%) 54.5% 205.7 118.1 (42.6%) 

2. ขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก 84.9 48.8 (42.6%) 2.9% 60.1 23.1 (61.6%) 

3. บรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ 181.8 176.3 (3.0%) 10.5% 51.6 59.3 14.9% 
4. โลจสิตกิสส์ ำหรบัเคมภีณัฑ ์และ 
    สนิคำ้อนัตรำย 

526.9 523.0 (0.7%) 31.2% 126.8 137.9 8.7% 

5. ธุรกจิอื่นๆ 15.2 14.3 (5.8%) 0.9% 4.7 3.9 (16.2%) 

รวม 3,024.3 1,674.7 (44.6%) 100.0% 448.9 342.3 (23.8%) 

รายการระหว่างกนั 311.8 67.3   10.8 8.2  

สุทธิรายการระหว่างกนั 2,712.5 1,607.4 (40.7%)  438.1 334.1 (23.7%) 

 
1) ธรุกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 ในปี 2563 กลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศมรีำยไดเ้ท่ำกบั 912.3 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 รอ้ยละ 58.8 สำเหตุ
หลกัมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรรบัรู้รำยได้จำกเดมิที่เป็นธุรกิจของบรษิัทเอง มำเป็นของกิจกำรร่วมค้ำ ได้แก่ TLP-TH  
ประกอบกับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ได้ส่งผลอย่ำงชดัเจน โดยสำยกำรบินยงัคงงดกำรให้บริกำร
เสน้ทำงบนิต่ำงประเทศต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงเดอืนมนีำคม 2563 เป็นตน้มำ ซึง่ส่งผลกระทบต่อธุรกจิกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบนิ
และธุรกจิดำ้นคลงัสนิคำ้ทีส่นำมบนิดอนเมอืง อย่ำงไรกต็ำม ตัง้แต่ในช่วงไตรมำส 4 กลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศไดม้กีำร
ปรบักลยุทธโ์ดยกำรใหบ้รกิำรกำรขนส่งแบบ Cargo Flight ท ำใหส้ำมำรถสรำ้งรำยไดแ้ละผลก ำไรทดแทนไดใ้นส่วนหนึ่ง  
 ก ำไรขัน้ตน้ในปี 2563 เท่ำกบั 118.1 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำคดิเป็นรอ้ยละ 42.6 ซึง่เป็นกำรลดลงทีน้่อยกว่ำ
กำรลดลงของรำยได ้จำกกำรเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรด ำเนินธุรกจิขำยระวำงขนส่งสนิคำ้ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศ ซึง่ส่งผล
ใหม้อีตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ 

2) ธรุกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งสนิค้ำทำงทะเลและทำงบก มรีำยไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 48.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 คดิเป็น
ร้อยละ 42.6 สำเหตุหลกัจำกกำรที่สำยกำรเดินเรือ Rizhao ซึ่งเป็นตัวแทนสำยกำรเดินเรือหลกัของบริษัท ได้หยุดกำร
ด ำเนินงำนตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2563 เป็นตน้มำ แต่อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลและทำงบกไดเ้ปลีย่นแปลง
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนใหมุ้่งเน้นในกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงบก (Trailer Service) เพิม่ขึน้ ท ำใหร้ำยไดใ้นกำรบรกิำรใน
ธุรกจิ Trailer Service เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั  
 ก ำไรขัน้ตน้ในปี 2563 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 61.6 อยู่ที ่23.1 ลำ้นบำท จำกกำรลดลงของรำยไดด้งักล่ำวขำ้งตน้ 

3) ธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

 กลุ่มธุรกิจกำรบรหิำรจดักำรโลจสิติกส์มรีำยไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 176.3 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.0 จำกปี 2562 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกปรมิำณกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทีล่ดลงจำกกำรที่ลูกค้ำบำงรำยไดช้ะลอค ำสัง่ซื้อจำก
ผลกระทบกำรแพร่ระบำด COVID-19 แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยได้และก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ            
กำรกระจำยสนิคำ้ และ E-fulfillment ไดเ้พิม่ขึน้จำกปรมิำณธุรกรรมในส่วนของอคีอมเมริซ์ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
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 ส่งผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ในปี 2563 มจี ำนวน 59.3 ลำ้นบำท ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.9 จำกปีก่อนหน้ำ จำกกำรทีบ่รษิทัมี
ก ำไรจำกกำรขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศและกำรกระจำยสนิคำ้ขำ้งตน้ทีส่ำมำรถทดแทนก ำไรในส่วนทีห่ำยไปจำกกำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ  

4) ธรุกิจโลจิสติกสส์ าหรบัสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ ์

 กลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑ ์มรีำยไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 523.0 ลำ้นบำท ลดลงเลก็น้อย
จำกปี 2562 เป็นผลจำกกำรลดลงของกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำยและเคมภีณัฑ์ทำงทะเล และกำรขนส่งแบบ ISO 
Tank ในขณะที่ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิค้ำอนัตรำยยงัคงมคีวำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง และรวมถึงธุรกิจขำยบรรจุภณัฑ์
ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑย์งัคงรกัษำกำรเตบิโตไดอ้ย่ำงโดดเด่น 

 ส ำหรบัก ำไรขัน้ต้นของปี 2563 เท่ำกบั 137.9 ล้ำนบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 8.7 จำกกำรเพิม่ขึน้ของ
ก ำไรขัน้ต้นในธุรกิจกำรให้บริกำรบรรจุภัณฑ์และธุรกิจขำยบรรจุภัณฑ์ส ำหรบัสินค้ำอนัตรำยและเคมีภัณฑ์ รวมถึงกำร
ให้บริกำรคลงัสินค้ำส ำหรับสินค้ำอันตรำยและเคมีภัณฑ์ อันเนื่องมำจำกกำรบริหำรจดักำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนในส่วนของคลงัสนิคำ้อนัตรำยและเคมภีณัฑ ์

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
          หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 2,225.7 2,406.0 180.3 8.1% 
หนี้สนิรวม 946.7 1,114.9 168.2 17.8% 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,279.0 1,291.1 12.1 0.9% 

สินทรพัยร์วม 

 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 2,406.0 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 180.3 ล้ำนบำท จำก    
ณ 31 ธนัวำคม 2562 โดยหลกัเป็นกำรเพิม่ขึน้จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 273.6 ล้ำนบำท จำกกำรทีบ่รษิทั ไดเ้ขำ้
ลงทุนในบรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทที่ถือหุ้นในบรษิัทอื่น โดยเฉพำะบรษิัท บรกิำรภำคพื้น     
ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั ซึ่งในปัจจุบนัมสีดัส่วนกำรถือหุน้ที่ร้อยละ 25 ดว้ยรำคำทุนจ ำนวน 174.4 ล้ำนบำท และ สทิธใิน
กำรใช้สนิทรพัย์ จ ำนวน 219.8 ล้ำนบำท โดยสทิธใินกำรใชส้นิทรพัย์เป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำมำใชต้ัง้แต่ 1 มกรำคม 2563 อย่ำงไรกด็ ีสนิทรพัยห์ลกัส่วนใหญ่ของบรษิทัยงัคงเป็นเงนิสด ลูกหนี้
กำรคำ้ และเงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม อยู่ที ่110.5 ลำ้นบำท 433.2 ลำ้นบำท และ 1,238.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นประกอบดว้ย ลูกหนี้กำรคำ้จำกกำรประกอบกจิกรรมโลจสิติกส ์ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 
รำยได้ค้ำงรบั ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั และเงนิปันผลค้ำงรบักิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 และ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิัท มลูีกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธเิท่ำกบั 495.3 ล้ำนบำท และ 433.2 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 62.2 ลำ้นบำท จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ หรอืลดลงรอ้ยละ 12.5 จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ 
 ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรอื่น ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กำรคำ้คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน สอดคลอ้งกบัระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ย
ของกลุ่มบรษิัท โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 45.9 วนั และ 78.9 วนั ซึ่งสำเหตุที่
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัปรบัตวัสงูขึน้เกดิจำกกำรเปลีย่นรปูแบบกำรด ำเนินงำนของธุรกจิขำยระวำงขนส่งสนิคำ้
ระหว่ำงประเทศทำงอำกำศของบรษิทั เป็นกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง บรษิทั เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TLP-TH”) ซึ่ง
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เป็นบรษิทักำรร่วมคำ้ (“Joint Venture”) ระหว่ำงบรษิทั กบับรษิทั Teleport Everywhere Pte., Ltd. ในกลุ่ม AirAsia ซึง่ธุรกจิ
นี้มรีะยะเวลำเกบ็หนี้โดยเฉลีย่ประมำณ 30 วนั และคดิเป็นสดัส่วนลูกหนี้ของบรษิทัจ ำนวนทีส่งู  

 ส ำหรบันโยบำยและระยะเวลำกำรใหส้นิเชื่อกำรคำ้ (credit term) กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยกำรใหเ้ครดติกบัลูกคำ้ไมเ่กนิ 
60 วนั ขึน้อยู่กบัขนำดของธุรกจิลูกคำ้ และพจิำรณำใหร้ะยะเวลำสนิเชื่อกำรคำ้พเิศษส ำหรบัธุรกจิขนำดใหญ่ และบรษิทัขำ้ม
ชำต ิ(MNC) ไม่เกนิ 120 วนั ประกอบกบักำรเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินงำนของธุรกจิขำยระวำงขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ
ทำงอำกำศของบรษิทั ดงัทีไ่ดอ้ธบิำยขำ้งตน้ ท ำใหใ้นปี 2563 กลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ที ่78.9 วนั  

 นอกจำกนี้ บรษิทั มนีโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยพจิำรณำจำกระยะเวลำคำ้งช ำระ และฐำนะทำงกำร
เงนิของลูกคำ้ ซึ่งมกีำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ณ สิน้ปี 2562 และ ปี 2563 ในระดบัทีค่่อนขำ้งต ่ำคอืทีอ่ตัรำร้อยละ 
2.4 และรอ้ยละ 4.6 ของยอดลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น ตำมล ำดบั 

 ระหว่ำงปี 2563 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นของบรษิทั มกีำรปรบัตวัลดลง โดยเกดิจำกกำรลดลงจำกรำยกำรลูกหนี้
กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั และรำยไดค้ำ้งรบั จ ำนวน 28.1 ลำ้นบำท และ 24.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทั มเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้เท่ำกบั 
892.5 ลำ้นบำท และ 1,238.5 ลำ้นบำท โดยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ระหว่ำงปี 2563 มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำง
มนีัยส ำคญั จำกกำรทีบ่รษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนในบรษิทั แกแลค็ซี ่เวนเจอรส์ จ ำกดั (“GV”) สดัส่วนรอ้ยละ 30 ของหุน้ทัง้หมด คดิ
เป็นมูลค่ำเงนิลงทุนรวม 70.09 ล้ำนบำท และกำรเขำ้เพิม่สดัส่วนกำรลงทุนใน บรษิทั เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
(“SAL”) เป็นร้อยละ 58.20 ของหุ้นทัง้หมด จำกเดมิรอ้ยละ 15.86 ของหุ้นทัง้หมด โดยซื้อหุ้นจำกผูถ้ือหุน้เดมิมูลค่ำ 188 
ลำ้นบำท และในภำยหลงัไดป้รบัลดสดัส่วนกำรกำรลงทุนคงเหลอืรอ้ยละ 25 ของหุน้ทัง้หมด      

หน้ีสินรวม 
 บริษัท มีหนี้สินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกับ 1,114.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธนัวำคม 2562 
จ ำนวน 168.2 ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิจำกสญัญำเช่ำจ ำนวน 189.7 ล้ำนบำท สอดคล้องกบัสทิธใินกำร
ใชส้นิทรพัย์ซึ่งเป็นผลจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ นอกจำกนี้  จำกกำรทีบ่รษิทัมกีำร
ลงทุนในธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในบรษิทัร่วมและบรษิทัร่วมคำ้ในปี 2563 ท ำใหบ้รษิทั มกีำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ
เพิม่ขึน้ โดยเป็นวงเงนิระยะสัน้และระยะยำวจ ำนวน 130 ลำ้นบำท และ 90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ระยะสัน้และระยะยาว 

 บรษิทั มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 130.0 ล้ำนบำท และมเีงนิกูย้มื
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 390.0 ล้ำนบำท ซึ่งแบ่งเป็น 2 วงเงนิ จ ำนวน 300.0 ล้ำนบำท และ 150.0 ล้ำนบำท 
และมรีะยะเวลำ 5 ปี 5 เดอืน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 1,291.1 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 จ ำนวน 12.1 ล้ำนบำท จำกก ำไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จำกผลก ำไรปีก่อนหน้ำ ทัง้นี้ ในปี 2563 ทีผ่่ำนมำบรษิทัจ่ำยเงนิปัน
ผลจำกผลประกอบกำรปี 2562 หุน้ละ 0.15 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 91.4 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ ในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ บรษิทั 
ได้จดัท ำโครงกำรซื้อหุ้นคนืระหว่ำงวนัที่ 27 พฤษภำคม 2563 ถึง 26 พฤศจกิำยน 2563 โดยได้ซื้อหุ้นคนืจำกโครงกำร
ดงักล่ำวรวมจ ำนวนทัง้สิน้ 8,000,000 หุน้ คดิเป็นมลูค่ำ 40.1 ลำ้นบำท  
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การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

 กระแสเงนิสดของบรษิทั เป็นดงัตำรำงต่อไปนี้ 

  
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 202.5 29.3 75.1 

เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (127.0) (691.5) (230.8) 

เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (90.0) 195.5 3.7 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (14.5) (466.6) (152.0) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวด 746.5 731.8 262.5 

ผลต่ำงอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ (0.2) (2.7) (0.0) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 731.8 262.5 110.5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินการ 

 ในปี 2562 และปี 2563 บรษิัทมกีระแสเงนิสดสุทธจิำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 29.3 ล้ำนบำท และ 
75.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 ระหว่ำงปี 2563 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ โดยหลกัมำจำกกำรทีบ่รษิทัมลูีกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้
อื่น – สุทธ ิลดลง 49.7 ลำ้นบำท และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นลดลง 20.9 ลำ้นบำท ในปี 2563 บรษิทัมกี ำไรก่อนภำษเีงนิได ้
161.1 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงจำกปี 2562 ทีม่กี ำไรก่อนภำษเีงนิได ้178.2 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 ในปี 2562 และปี 2563 บรษิทั มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 691.5 ล้ำนและ 230.8 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

 ระหว่ำงปี 2563 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุนหลกัของบรษิทั ไดถู้กใชไ้ปในกำรจ่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมค้ำ จ ำนวน 273.9 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 163.5 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์และ
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน จ ำนวน 29.0 ลำ้นบำท และไดร้บัเงนิปันผลจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จ ำนวน 87.9 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 ในปี 2562 และปี 2563 บรษิัท มกีระแสเงนิสดสุทธจิำกกิจกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 195.6 ล้ำนบำท และ 3.7 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั 

 ในปี 2563 บรษิทั มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกจิกรรมจดัหำเงนิลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั มสีำเหตุหลกัมำจำกกำร
ที่บรษิัทจ่ำยคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 355.0 ล้ำนบำท และ 109.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
ในขณะทีม่เีงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 485.0 ลำ้นบำท และ 199.4 ลำ้นบำท โดย
ในปี 2563 บรษิทัไดม้กีำรจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 91.4 ลำ้นบำท 
 



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

 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 ่23 กุมภำพนัธ์ 2564  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 านาจควบคมุของบริษทั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผูม้อี านาจควบคมุของบริษทั 

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 
 
 

77 - รฐัศำสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิม)  
วชิำเอกบรหิำรจดักำรองคก์ร จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
- เศรษฐศำสตรม์หำบณัฑติ  
วชิำเอกเศรษฐศำสตร์  
มหำวทิยำลยัซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี 
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่น 61/2548 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- The role of Chairman Program (RCP) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย   
- Audit Committee Program (ACP) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 

                      
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 

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

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

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 
บมจ. บำ้นปู  
 
 
 
บมจ. ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่ 
 
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
 
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  
บจ. สำมมติร กรนีพำวเวอร ์ 
 
บมจ. บำ้นปู   
 
 
 
สภำปฏริูปแห่งชำต ิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
สมำคม 
 
ด ำเนินกจิกำรดำ้นเหมอืงแร่ 
โดยเฉพำะ ถ่ำนหนิ ซึง่น ำมำใช้
อุตสำหกรรมต่ำงๆ และ ธุรกจิ 
กำรผลติไฟฟ้ำ 
ผลติและจ ำหน่ำยหมอ้แปลงไฟฟ้ำ                                     
 
สถำบนัทีป่รกึษำกฎหมำยของรฐั   
 
สถำบนักำรศกึษำ   
ตดิตัง้วสัดุอปุกรณ์และชิน้สว่นระบบ
ก๊ำซส ำหรบัรถยนตเ์ครื่องจกัรกล    
ด ำเนินกจิกำรดำ้นเหมอืงแร่ 
โดยเฉพำะ ถ่ำนหนิ ซึง่น ำมำใช้
อุตสำหกรรมต่ำงๆ และธุรกจิ 
กำรผลติไฟฟ้ำ 
หน่วยงำนของรฐั  

2. นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ    
รองประธานกรรมการบรษิทั / 
กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

72 - เศรษฐศำสตรบ์ณัฑติ  
วชิำเอกเศรษฐศำสตร ์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์   

ไม่ม ี    ไม่ม ี 2562 - ปัจจุบนั 
 

2560 - ปัจจุบนั 
 
 

รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
 
กรรมกำรอสิระ / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
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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 (DCP) 
รุ่น 130/2553 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- Director Certification Program Update 

(DCPU) รุ่น 3/2558 สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- Anti-Corruption for Executive Program 

(ACEP) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

  
 
 
 

2558 - ปัจจุบนั 
 

2552 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2558 – 2561 
 

2555 – 2558 
 

2552 – 2558 
 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั / 
กรรมกำรอสิระ 
ประธำนกรรมกำรบรษิทั /
ประธำนกรรมกำรอสิระ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำกบัดแูลกจิกำร / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทน                                 
ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
 
กรรมกำรบรษิทั 
 
กรรมกำรสภำสถำบนั
ผูท้รงคุณวุฒ ิ

บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท ์
 
บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่  
 
 
 
 
 
บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ 
คอรป์อเรชัน่ 
บจ. แอลโซลำร ์1   
 
สถำบนัเทคโนโลยเีจำ้คุณทหำร
ลำดกระบงั 

ผูใ้หบ้รกิำรจ ำหน่ำย / ตดิตัง้เครื่องมอื
แพทย ์
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
 
 
     
                                               
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติย ์
สถำบนักำรศกึษำ 
 

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

62 - ปรญิญำตรนีิตศิำสตรบ์ณัฑติ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- ปรญิญำบตัร วทิยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร (วปอ.) 
- Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 103/2556 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรกำรเมอืงกำร
ปกครองในระบอบประชำธปิไตยส ำหรบั
นักบรหิำรระดบัสงูสุด สถำบนั
พระปกเกลำ้ (ปปร.) รุ่นที ่18/2557 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2561 – ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 

กรรมกำรบรษิทั  / กรรมกำร
อสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี/ กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 
ผูเ้ชีย่วชำญประจ ำตวัสมำชกิ
วุฒสิภำ 
กรรมกำรอสิระ / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรคณะกรรมกำร
บรรษทัภบิำลสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 
 
สมำชกิวฒุสิภำ 
 
บมจ. น ้ำมนัพชืไทย 
 

 
 
 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
 
 
 
หน่วยงำนของรฐั 
 
ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม
กำรเกษตร ผลติและจ ำหน่ำย น ้ำมนั
บรโิภคและวตัถุดบิอำหำรสตัว ์
 
 
 



 

       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 

- Advanced Audit Committee Program 
(AACP) รุ่น 31/2561 สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- Corporate Governance for Executives 

(CGE) รุ่น 15/2562 สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
 
 

 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2552 - ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 

 2561 - 2562 
 

 2557 – 2561 
 2545 – 2561 
 2534 - 2561 

 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร 
ตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  
กรรมกำร    
กรรมกำรเหรญัญกิ 
ทีป่รกึษำรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีำ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. มลิลค์อน สตลี  
 
บมจ. มลิลค์อน สตลี 
 
 
 
บมจ. สำยกำรบนินกแอร ์
 
 
 
บจ. เอซ ีเวริล์ไวด ์
มลูนิธกิฎหมำยธุรกจิ 
กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีำ 
 
บจ. คอนตเินนตลั โฮลดิง้ส ์
บจ. สยำมพรเีมยีร ์เซอรว์สิ 
บจ. ส ำนักกฎหมำยสำกล สยำม
พรเีมยีร ์

ผลติและเป็นศูนยบ์รกิำรผลติภณัฑ์
เหลก็นำนำชนดิทัง้ในและต่ำงประเทศ 
ผลติและเป็นศูนยบ์รกิำรผลติภณัฑ์
เหลก็นำนำชนดิทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 
 
ประกอบธุรกจิสำยกำรบนิรำคำ
ประหยดั 
 
 
ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย   
มลูนิธ ิ
หน่วยงำนรฐับำล            
 
ธุรกจิกำรลงทุน 
ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย 
ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย 

4. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 
กรรมการบรษิทั / 
กรรมการอสิระ /  
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

 

54 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ กำรธนำคำร
กำรเงนิ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโทบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิ        
  และกำรตลำด  
  สถำบนับณัฑติบรหิำรธุรกจิศศนิทร ์
  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
- Director Accreditation Program   
  (DAP) รุ่น 120/2558 สมำคมส่งเสรมิ 
  สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2563 – ปัจจุบนั 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 
 

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

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 
บมจ. สกำย ไอซที ี
 
บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท ์
 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
 
 
เป็นผูใ้หบ้รกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ครบวงจร 
ผูใ้หบ้รกิำรจ ำหน่ำย / ตดิตัง้เครื่องมอื
แพทย ์



 

       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 

   
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2558– ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร   
 
กรรมกำร 

บจ. โคเบลโก ้มลิลค์อน  
 
บจ. ทีป่รกึษำ ไอแฟค                                                                                                   
 
บมจ. มลิลค์อน สตลี จ ำกดั  
 
บจ. ครเีอทฟี พำวเวอร ์

ด ำเนินธุรกจิผลติเหลก็และโลหะทุก
ประเภท และวสัดกุ่อสรำ้งทุกชนดิ 
ทีป่รกึษำและใหค้ ำแนะน ำทำงดำ้น
เงนิ 
ผลติและเป็นศูนยบ์รกิำรผลติภณัฑ์
เหลก็นำนำชนดิทัง้ในและต่ำงประเทศ 
ผลติ จ ำหน่ำย อุปกรณ์ นวตักรรม
ดำ้นไฟฟ้ำ 

5.นายทิพย ์ดาลาล  
  กรรมการบรษิทั / 
  ประธานกรรมการจดัการ /   
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 

54 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ สำขำพำณิชย์  
  นำว ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 

228/2559 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 124/2559 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุ่นที ่25 (วตท.

25) สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 
- Achieving Organization Agility สมำคม
บรษิทัจดทะเบยีน 
 

23.27% ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 

2563 – ปัจจุบนั 
 
 

2563 – ปัจจุบนั 
 

2562 - ปัจจุบนั 
 

2562 – ปัจจุบนั 
 

2562 – ปัจจุบนั 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั / ประธำน
กรรมกำรจดักำร / ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร    
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส์    
 
 
บจ. เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) 
 
 
บจ. แกแลค็ซี ่เวนเจอรส์  
 
บจ. เอก็เซล แอร ์ (แคมโบเดยี) 
 
บจ. เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) 
 
บจ. อรำวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมน้ท ์
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ พทีอี ี 
แอลทดี ี
 
บจ. จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ 
(เมยีนมำ)  

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
 
ด ำเนินธุรกจิขำยระวำงสนิคำ้สำยกำร
บนิและบรกิำรโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งให้
กลุ่มบรษิทัแอรเ์อเชยี 
ด ำเนินธุรกจิดำ้นโลจสิตกิสแ์ละอี
คอมเมริซ์ 
ตวัแทนขำยระวำงสนิคำ้สำยกำรบนิ
ในประเทศกมัพชูำ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
จดัจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑแ์ละใหบ้รกิำร
รบับรรจสุ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทีใ่ชใ้น
กำรขนสง่สนิคำ้ 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศ 



 

       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 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2554 – ปัจจุบนั 

 
2553 – ปัจจุบนั 

 
2551 – ปัจจุบนั 

 
2550 – ปัจจุบนั 

 
 

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

บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์
 
บรษิทั ทรพิเพลิไอ อนิเตอรเ์นชัน่
เนล พทีอี ีแอลทดี ี
บจ. เอก็เซล แอร ์(กวำงโจว) 
 
บจ. ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท ์
 
 
บจ. เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน 
บจ. เอก็เซล แอร ์
 
บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
บจ. จเีอสเอ เอเชยี คำรโ์ก  
 
บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศ
ไทย) 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี  คำรโ์ก 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส 
 

ผูใ้หบ้รกิำรจดัสง่เอกสำร สนิคำ้และ
พสัดุต่ำงๆ (บรกิำร Courier) 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำยสนิคำ้
ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย
ภำยในประเทศ 
บรกิำรคลงัสนิคำ้ ณ ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมอืง 
โลจสิตกิสค์รบวงจร     
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศแบบขำยส่ง 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ 
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ 
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ทำงเรอื 
บรกิำรบรรจุภณัฑส์ ำหรบัขนส่งสนิคำ้
อนัตรำยและจดัท ำใบอนุญำตสง่ออก 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำง 
อำกำศใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศแบบขำยส่ง 



 

       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 

2547 – ปัจจุบนั 
 

2539 – ปัจจุบนั 
 

2555 – 2563 
 
 

2557 – 2561 
 

2551 – 2559 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

บจ. ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมนท ์ 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์      
เอเยนซสี ์
บจ. ซดีบับลวิท ีเคมคิอล        
โลจสิตกิส ์
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ  คำรโ์ก 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์ฟรท 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสส์ ำหรบั
สำรเคมแีละสนิคำ้อนัตรำย 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ทำงเรอื 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำยสนิคำ้
ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย
ภำยในประเทศ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 

6. นายวิรชั นอบน้อมธรรม  
กรรมการบรษิทั / 

    กรรมการจดัการ / 
    กรรมการสรรหาและก าหนด   
   ค่าตอบแทน / 
   ประธานอนุกรรมการบรหิารความ  
   เสีย่ง / 
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่าย 
  การเงนิ  

55 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ สำขำพำณิชย์
นำว ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 

213/2558 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย   
- Strategic Financial Leadership 

Program (SFLP) 2561 สมำคมบรษิทัจด
ทะเบยีน  
- Anti-Bribery and Anti-Corruption (UK 

and Europe) 2561 Thomson Reuters 
Compliance Learning ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 
- General Data Safety Protection (UK 

and Europe) 2561 Thomson Reuters 
Compliance ผ่ำนระบบอนนไลน์ 

18.11 ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2562 – ปัจจุบนั 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

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

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 
 
 
บจ. เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด)์ 
 
บจ. จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ 
(เมยีนมำ) 
บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์
 
บรษิทั ทรพิเพลิไอ อนิเตอรเ์นชัน่
เนล พทีอี ีแอลทดี ี
บจ. เอเชยี กรำวด ์เซอรว์สิ 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
 
 
 
 
ผูใ้หบ้รกิำรภำคพืน้ส ำหรบัอำกำศยำน
และผูโ้ดยสำร 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศ 
ผูใ้หบ้รกิำรจดัสง่เอกสำร สนิคำ้และ
พสัดุต่ำงๆ (บรกิำร Courier) 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศ                     
บรกิำรคลงัสนิคำ้ ณ ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมอืง 



 

       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 

- หลกัสตูร เทคนคิกำรจดัท ำและน ำเสนอ
รำยงำนบญัชกีำรเงนิอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
และเป็นประโยชน์ในเชงิบรหิำร 2562 
บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิต ิ
จ ำกดั 
- หลกัสตูร TLCA CFO Professional 

Development Program (TLCA CFO 
CPD) ครั ้ง้ที่่ 2/2563 ในหวัขอ้ “Transfer 
pricing” ผ่ำนระบบออนไลน์ สมำคม
บรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสูตูร TLCA CFO Professional 

Development Program (TLCA CFO 
CPD) ครัง้ที่่ 4/2563 ในหวัขอ้ “Capital 
structure and funding strategy” ผ่ำน
ระบบออนไลน์ สมำคมบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย 
- หลกัสูตูร TLCA CFO Professional 

Development Program (TLCA CFO 
CPD) ครัง้ที่่ 7/2563 ในหวัขอ้ “Data 
privacy law and cyber security”  

 ผ่ำนระบบออนไลน์ สมำคมบรษิทัจด   
 ทะเบยีนไทย 

2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2554 – ปัจจุบนั 

 
2551 – ปัจจุบนั 

 
2550 – ปัจจุบนั 

 
2548 – ปัจจุบนั 

 
 

2547 – ปัจจุบนั 
 

2539 – ปัจจุบนั 
 

2557 - 2561 

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

บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน 
บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี  คำรโ์ก 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส 
 
บจ. เอก็คู่ เวลิดไ์วด์ (ประเทศ
ไทย) 
 
บจ. ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมนท ์
บจ. ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์      
เอเยนซสี ์
บจ. ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ  คำรโ์ก 

โลจสิตกิสค์รบวงจร 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ 
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ทำงเรอื 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ 
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศทำง อำกำศแบบขำยสง่ 
ผูใ้หบ้รกิำรรบัขนส่งสนิคำ้ระหวำ่ง
ประเทศแบบไมม่เีรอืเป็นของตนเอง 
(NVOCC) 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสส์ ำหรบั
สำรเคมแีละสนิคำ้อนัตรำย 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ทำงเรอื 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 

7. นายธีรนิต์ิ อิศรางกรู ณ อยธุยา 
กรรมการบรษิทั /   
กรรมการจดัการ / 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี/
อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

51 - ปรญิญำตรศีลิปศำสตรบ์ณัฑติ วชิำเอก
ภำษำองักฤษ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้
ไทย  

9.97 ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำร
จดักำร / กรรมกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี/ อนุกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 
 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
 
 



 

       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 

 
 

-  Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 127/2559 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- Financial Statements for Directors 

(FSD) รุ่น 30/2559 สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

 

2563 – ปัจจุบนั 
 

2563 – ปัจจุบนั 
 
 

2562 – ปัจจุบนั 
 

2562 - ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 

2551 – ปัจจุบนั 
 

2550 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำรประจ ำประเทศไทย 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร /  กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บจ. บรกิำรภำคพืน้ ท่ำอำกำศ
ยำนไทย 
บจ. เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) 
 
 
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 ์เอก็ซ์เพรส  
 

ใหบ้รกิำรภำคพืน้ส ำหรบัอำกำศยำน
และผูโ้ดยสำร 
ด ำเนินธุรกจิขำยระวำงสนิคำ้สำยกำร
บนิและบรกิำรโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งให้
กลุ่มบรษิทัแอรเ์อเชยี 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ผูใ้หบ้รกิำรภำคพืน้ส ำหรบัอำกำศยำน
และผูโ้ดยสำร 
บรกิำรคลงัสนิคำ้ ณ ท่ำอำกำศยำน 
ดอนเมอืง 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ 
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ 
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ 
ตวัแทนในกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ 
ใหแ้ก่สำยกำรบนิ   
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศทำงทำงอำกำศแบบขำยสง่  

8. นายธนทั ตาตะยานนท ์
กรรมการบรษิทั / 
กรรมการจดัการ /            
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี/   
อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

51 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ วชิำเอกบญัช ี
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- ปรญิญำโทบรหิำรธุรกจิ  
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

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

2.00 ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2563 - ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำร
จดักำร / กรรมกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี/ อนุกรรมกำร 
บรหิำรควำมเสีย่ง 
ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร
สื่อสำรองคกืร 
 
 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
 
 
สถำอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 
 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
 
 
องคก์รทีเ่ป็นตวัแทนของ
ภำคอุตสำหกรรมเอกชน 



 

       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 

- Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 127/2559 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 

240/2560 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Business Revolution and 

Innovation Network (Brain) รุ่น 1/2560 
ของสภำอุตสำหกรรมไทย  
- หลกัสตูร วทิยำกำรกำรจดักำรส ำหรบันัก
บรหิำรระดบัสงู รุ่น 2/2561 ของ
สถำบนัพฒันบรหิำรศำสตร ์ 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุ่นที ่29  
(วตท. 29) สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 

2563 - ปัจจุบนั 
 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 

2550 - ปัจจุบนั 
 

2551 – 2559 
 

อนุกรรมกำรดำ้นขนสง่ทำง
น ้ำและพำณิชยนำว ี
 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 

สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย 
 
 
บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย)  
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ มำรไิทม ์      
เอเยนซสี ์
บจ. ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์ฟรท 

สถำบนักลำงในกำรประสำนงำนทำง
กำรคำ้และเศรษฐกจิระหวำ่ง
ภำคเอกชนกบัภำครฐับำล 
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ทำงเรอื                                
บรกิำรดำ้นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ทำงเรอื 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 

9. นางดรณีุ รกัพงษ์พิบูล 
    กรรมการบรษิทั / 
   กรรมการจดัการ / 
   เลขานุการบรษิทั 

50 - ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตรบ์ณัฑติ วชิำเอก
วทิยำศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโทบรหิำรธุรกจิ  
  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
- Director Accreditation Program    
  (DAP) รุ่น 127/2559 สมำคมส่งเสรมิ 
  สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- Company Secretary Program (CSP)   
  รุ่น 68/2559 สมำคมสง่เสรมิสถำบนั 
  กรรมกำรบรษิทัไทย 
- Financial Statements for Directors  
  รุ่น 34/2560 สมำคมสง่เสรมิสถำบนั  
  กรรมกำรบรษิทัไทย 

1.26 ไม่ม ี 2560 – ปัจจุบนั 
 

2563 – ปัจจุบนั 
 
 

2563 – ปัจจุบนั 
 

2551 - 2559 

กรรมกำร / กรรมกำรจดักำร/
เลขำนุกำรบรษิทั 
อนุกรรมกำรนโยบำยและ
ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
องคก์ำรสุรำ 
อนุกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งและกำรควบคุมภำยใน 
กรรมกำร 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
องคก์ำรสุรำ กรมสรรพสำมติ 
 
 
องคก์ำรสุรำ กรมสรรพสำมติ 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์ฟรท 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
หน่วยงำนรฐั 
 
 
หน่วยงำนรฐั 
 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 



 

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

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- 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 ี 
 

48 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ วชิำเอก
กำรตลำด มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
- ปรญิญำโท MS (CEM)  
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั  
-  Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 127/2559 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
- Financial Statements for Directors 

(FSD) รุ่น 34/2560 สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย     
- หลกัสตูร นักบรหิำรระดบัสงูเพื่อกำรสรำ้ง
ชำต ิ(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 ทรำนสแ์มเนจเมนท ์ 
 
 
บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้     (ประเทศ
ไทย) 
บจ. ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมนท ์ 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
 
โลจสิตกิสค์รบวงจร 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำยสนิคำ้
ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย
ภำยในประเทศ 
บรกิำรบรรจุภณัทส์ ำหรบัขนส่งสนิคำ้
อนัตรำยและจดัท ำใบอนุญำตสง่ออก 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสส์ ำหรบั
สำรเคมแีละสนิคำ้อนัตรำย 

11.นายเฉลิมศกัด์ิ กาญจนวรินทร ์ 
กรรมการบรษิทั /  
กรรมการจดัการ / 
อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  

44 - ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิ วชิำเอกกำร
จดักำรทัว่ไป มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
-  ปรญิญำโทบรหิำรธุรกจิ    
 มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
- Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 126/2559 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
 

 

4.59 ไม่ม ี 2561 – ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 
 

2563 – ปัจจุบนั 
 

2563 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำร    
 
กรรมกำรจดักำร / อนุกรรม 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประธำนกลุ่ม Responsible 
Care® 
ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมปลอดภยัอำชวี 
อนำมยัและสิง่แวดลอ้ม 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 
สภำอุตสำหกรรมแห่งเทศไทย 
 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
องคก์รทีเ่ป็นตวัแทนของ
ภำคอุตสำหกรรมเอกชน 
สถำบนักำรศกึษำ 
 
 



 

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

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2563 – ปัจจุบนั 
 
 

2562 – ปัจจุบนั 
 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 

2557 - ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 

 
2551 – ปัจจุบนั 

 
2550 – ปัจจุบนั 

 
 

2556 – 2559 
 

2555 - 2559 
 
 

กรรมกำร คณะกรรมกำรที่
ปรกึษำเพื่อกำรพฒันำ
ก ำลงัคนดำ้นโลจสิตกิส ์
เลขำธกิำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
ทีป่รกึษำกลุ่มอุตสำหกรรม
เคม ี
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร  
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

สถำบนัคณุวฒุวิชิำชพี องคก์ร
มหำชน 
 
สมำคมผูร้บัจดักำรขนสง่สนิคำ้
ระหว่ำงประเทศ 
 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ พทีอี ี 
แอลทดี ี
บจ. ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท ์ 
 
 
สภำอุตสำหกรรมแห่งเทศไทย 
 
บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลำยเชน 
บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้  
(ประเทศไทย) 
บจ.  ฮำซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจ
เมนท ์ 
สมำคมผูป้ระกอบธุรกจิวตัถุ
อนัตรำย 
 
บจ. จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ 
(เมยีนมำ) 
บจ. ซดีบับลวิท ีเคมคิอล  
โลจสิตกิส ์

องคก์รมหำชน 
 
 
องคก์รตวัแทนผูส้ง่สนิคำ้ในกำร
ประสำนงำนกบับรษิทัเรอืเพื่อกำร
บรกิำรสง่สนิคำ้ 
บรกิำรบรรจุภณัทส์ ำหรบัขนส่งสนิคำ้
อนัตรำยและจดัท ำใบอนุญำตสง่ออก 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำยสนิคำ้
ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย
ภำยในประเทศ 
องคก์รทีเ่ป็นตวัแทนของภำค 
อุตสำหกรรมเอกชน 
โลจสิตกิสค์รบวงจร 
บรกิำรบรรจุภณัฑส์ ำหรบัขนส่งสนิคำ้
อนัตรำยและจดัท ำใบอนุญำตสง่ออก 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสส์ ำหรบั
สำรเคมแีละสนิคำ้อนัตรำย 
องคก์รทีเ่ป็นศูนยก์ลำงกำรตดิต่อ
ประสำนงำนส ำหรบัผูป้ระกอบธุรกจิ
วตัถุอนัตรำย 
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศ 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งและกระจำยสนิคำ้
ภำคพืน้ดนิส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย
ภำยในประเทศ 



 

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

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมั
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

12.นำยประยุทธ เอื้อเสรวีงศ์ 
ผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัช ี

56 - ปรญิญำตร ีสำขำบญัชบีณัฑติ 
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

- ประกำศนียบตัรสำขำกำรสอบบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท สำขำกำรบญัชบีรหิำร  
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- 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 ี

- มำตรฐำนกำรบญัช ีกำรรวมธุรกจิ กำร
ร่วมกำรงำน สญัญำเช่ำ ภำษเีงนิได ้และ
กำรวเิครำะหง์บกำรเงนิ 

   ไม่ม ี    ไม่ม ี 2559 – ปัจจุบนั ผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัช ี บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์
 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 
 

หมำยเหตุ: 1. *สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่9 กุมภำพนัธ ์2564 ซึง่นับรวมกำรถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มอี านาจควบคมุของกลุม่บริษทั 

 
นายทิพย ์       
ดาลาล 

นายวิรชั  
นอบน้อม
ธรรม 

นายธีรนิต์ิ     
อิศรางกรู 
ณ อยธุยา 

นายจิโรจ         
พนาจรสั 

นายธนัท           
ตาตะยานนท ์

นางดรณีุ       
รกัพงษ์พิบูล 

นายเกริกไกร      
จีระแพทย ์

นายวฒิุพงษ์ 
โมฬีชาติ 

นายวิภธูา 
ตระกลูฮนุ 

นายอภิชาติ 
จีระพนัธุ ์

นายเฉลิมศกัด์ิ 
กาญจนวรินทร ์

บจ.ฯ            

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์ 
D, M, 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 - - - - - - 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 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่เนล พทีอี ีแอลทดี ี 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. จเีอสเอ คำรโ์ก เน็ตเวริค์ D D - - - - - - - - - 
บจ. เจพเีค เอเชยี (ประเทศไทย) D - - - - - - - - - - 
บจ. อรำวน์ โลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์ D - D - - - - - - - - 
บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ พทีอี ีแอลทดี ี D - - - - - - - - - D 
บจ. เอก็เซล แอร ์(กวำงโจว) D - - - - - - - - - - 
บจ. เอก็เซล แอร ์(แคมโบเดยี) D - - - - - - - - - - 
บจ. เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) D - D - - - - - - - - 
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นายทิพย ์       
ดาลาล 

นายวิรชั  
นอบน้อม
ธรรม 

นายธีรนิต์ิ     
อิศรางกรู 
ณ อยธุยา 

นายจิโรจ         
พนาจรสั 

นายธนัท           
ตาตะยานนท ์

นางดรณีุ       
รกัพงษ์พิบูล 

นายเกริกไกร      
จีระแพทย ์

นายวฒิุพงษ์ 
โมฬีชาติ 

นายวิภธูา 
ตระกลูฮนุ 

นายอภิชาติ 
จีระพนัธุ ์

นายเฉลิมศกัด์ิ 
กาญจนวรินทร ์

บจ. แกแลค็ซี ่เวนเจอรส์ D - - - - - - - - - - 
บจ. เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด)์ - D D - - - - - - - - 
บจ.ท่ีเก่ียวข้อง            

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. เซำ้เทริน์ รอ็คส ์ - - - - - - - - - SH - 
บมจ. บำ้นปู จ ำกดั  - - - - - - A - - - - 
บจ. สปรงิ มเินรำล วอเตอร ์ - - - - - - SH - - - - 
บมจ. ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่  - - - - - - C, D, ID - - - - 
บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท ์ - - - - - - - C, ID D, 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  
- - - 

บมจ. สกำย ไอซที ี - - - - - - - - ID, D - - 
บจ. บรกิำรภำคพืน้ ท่ำอำกำศยำนไทย - - D - - - - - - - - 

 
 
 
 

                                                         
                                                                             

หมำยเหตุ: 1. C – ประธำนกรรมกำร 
VC - รองประธำนกรรมกำร 

RE – กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน             2.      ขอ้มลูทีแ่สดงในตำรำงเป็นขอ้มลูสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563     
CG – กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 D – กรรมกำร X – ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 M – กรรมกำรบรหิำร/กรรมกำรจดักำร S – เลขำนุกำรบรษิทัฯ 
 ID – กรรมกำรอสิระ A – ประธำนทีป่รกึษำ 
 AC – กรรมกำรตรวจสอบ SH – ผูถ้อืหุน้ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัและบริษทัย่อย 
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เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัและบริษทัย่อย 

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         ✓   
 

✓ = เป็นกรรมกำรในบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

บรษิทัไดว้่ำจำ้งหน่วยงำนภำยนอก คอื  บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ำกดั(“KPS Audit”)  เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยในของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยหวัหน้ำทมี
ตรวจสอบควบคมุภำยใน มคีุณสมบตั ิ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  
(ผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบภำยใน) 
บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ำกดั 
2 ธนัวำคม 2560 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
▪ ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิบณัฑติ 

สำขำวชิำกำรบญัช ี 
คณะบรหิำรธุรกจิ  
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

 
การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
▪ วุฒบิตัรผูบ้รหิำรหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยใน (รุน่ที1่) ของ
สภำวชิำชพีบญัช ี

▪ หลกัสตูรประกำศนียบตัร 
ผูต้รวจสอบภำยในของประเทศ
ไทย – CPIAT (รุ่นที ่12) 
สมำชกิสมำคมผูต้รวจสอบ
ภำยในแห่งประเทศไทย (สตท.) 

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

▪ Quality management System 
Auditor /Lead Auditor Training 
Course 

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

 
 
 

2554 – 2558 

กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 
 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
 
 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ำกดั / 
ธุรกจิใหบ้รกิำรตรวจสอบภำยใน
และทีป่รกึษำ 
 
บรษิทั ไอเวลท ์กรุ๊ป จ ำกดั /  
ธุรกจิใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัช,ี 
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 
▪ Certificate QMS 

ISO9001:2000/2008/ 
ISO/IEC27001 :2005 Training 
Course 

▪ QMS Internal Audit Training 
Course 

▪ Effective Internal Control for 
Success IPO” โดยตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

▪ กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุม
ภำยในใหม่ล่ำสุด COSO2013,
สภำวชิำชพีบญัช ี

▪ กำรเขยีนรำยงำนกำรสอบบญัชี
ตำมรปูแบบใหม่ 

▪ กำรประเมนิควำมเสีย่งเพื่อกำร
วำงแผนกำรตรวจสอบ 

▪ Value Creation and 
Enhancement for Listed 
Companies with the New 
COSO 2017 Enterprise Risk 
Management (ERM) 
คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำร
บญัช ีหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
ร่วมกบั ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ :  
1. จดัท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีตำมแนวควำมเสีย่ง (Risk Based Audit) ดว้ยวธิกีำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม โดยฝ่ำยจดักำร และน ำเสนอขออนุมตัจิำก

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

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิอง บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ำกดั และนำยววิฒัน์ ลิม้นันทศลิป์  แล้วเหน็ว่ำเน่ืองจำกมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกบั
กำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว มคีวำมเป็นอสิระและมปีระสบกำรณ์ในกำรปฏิบัตงิำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำรวม 26 ปี นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผูท้ี่มคีวำมเขำ้ใจใน
กจิกรรมและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นอย่ำงด ี  

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

รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น  
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เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1 

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

- ไม่ม ี - 
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เอกสารแนบ 5: เอกสารแนบอ่ืนๆ 

- ไม่ม ี - 
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