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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และ กลยุทธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 

วสิยัทศัน์ (Vision) 

เรามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นกลุ่มบรษิทัโลจสิตกิสช์ัน้นําในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ทีม่กีารเตบิโตอย่าง

ต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 

พนัธกจิ (Mission) 

• ส่งมอบบรกิารและทางเลอืกดา้นโลจสิตกิสท์ีเ่หมาะสม เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัลูกค้า

และคู่คา้ (The Right Solution) 

• เป็นพนัธมติรทางธุรกิจที่ดกีบัทัง้ลูกค้าและคู่ค้า โดยเน้นการพฒันาความสมัพนัธ์และการเติบโตทางธุรกิจ

อย่างยัง่ยนื (The Right Partner) 

• ดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบและดว้ยการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยคาํนึงถงึประโยชน์โดยรวมของผูม้สีว่น

ไดเ้สยี ชุมชน และสงัคม (The Right Corporate Citizen) 

 

กลยุทธแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ (Strategy & Goal) 

กลุ่มบรษิทั มเีป้าหมายในการสรา้งความแขง็แกร่งและเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในทุกกลุ่มธุรกจิ โดยใช ้3 กลยุทธ์

หลกั ดงัน้ี 

• การสรา้งรายได ้โดยตัง้เป้าหมายเน้นการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการต่อยอดธุรกจิจากฐานลูกคา้ คู่คา้ และ

ผลติภณัฑท์ีม่ใีนปัจจุบนั  

• การบรหิารต้นทุนและปรบัปรุงระบบการดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการลงทุนในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้และคู่

คา้ 

• ขยายโอกาสทางธุรกจิดา้นโลจสิติกสท์ี่มศีกัยภาพทัง้การพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิและสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์โลจิ

สตกิสใ์หม่ๆ ดว้ยการขยายฐานธุรกจิในรปูแบบต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ  
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั   

ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

2539 บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์เอเยนซสี ์จาํกดั (TMA) จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 

2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยนายทิพย์ ดาลาล และนายวิรชั นอบน้อมธรรม เพื่อ

ประกอบธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายเดนิเรอืใหบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทาง

ทะเล 

2541 ในเดอืนพฤษภาคม 2541 TMA ทาํการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีนและชําระ

แลว้ 3.0 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทั 

2542 กลุ่มผูบ้รหิารของ ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์(TLG) ร่วมลงทุนกบับรษิทั ECU HOLD NV จํากดั จดัตัง้ 

บรษิทั เอค็คู่ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2542 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5 ลา้น

บาท เพื่อประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลแบบไม่เตม็ตู ้ในประเทศไทย 

2547 บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จํากดั (HLM) จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่29 มนีาคม 

2547 เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสภ์ายในประเทศแก่ลูกคา้ทีต่้องการขนส่งสนิคา้เคมี

และสนิคา้อนัตราย ดว้ยทุนจดทะเบยีน 4 ลา้นบาท และต่อมาในเดอืนกรกฎาคม 2547 ไดเ้พิม่ทุนจด

ทะเบยีนจาํนวน 1.0 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้ 5.0 ลา้นบาท 

2550 บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จํากดั (TAX) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

ใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ เมื่อวนัที ่19 มนีาคม 2550 ดว้ยทุนจด

ทะเบยีน 5.0 ลา้นบาท 

2551 - บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์ฟรท จาํกดั (บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จํากดั มหาชน - TLG ใน

ปัจจุบนั)  จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทเมื่อวนัที ่10 มกราคม 2551 เพื่อประกอบธุรกจิรบับรกิารจดัการ

ขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศและใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร  ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1.0 ลา้นบาท  

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์กรุ๊ป จํากดั (TLGG) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่24 มกราคม 

2551 เพื่อใหบ้รกิารขนสง่ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1.0 ลา้นบาท  

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คาร์โก จํากดั (TAC) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 

2551 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5.0 ลา้นบาท และทุนชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 2.5 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิ

ตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิเพื่อขนส่งสนิคา้ภายในประเทศและระหว่างประเทศทางอากาศ

แถบเอเชยี 

- TAC ไดร้บัการแต่งตัง้จากสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ใหเ้ป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิ 

(Cargo GSA - General Sales Agent) 

- ต่อมา บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์ฟรท จํากดั (บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จํากดั มหาชน - 

TLG ในปัจจุบนั) ทําการเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 4.0 ลา้นบาท เป็น 5.0 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนบรษิทั 

- HLM ไดร้บัรางวลั Export Logistics Model Award (ELMA) 2008 ประเภทการจดัการดา้นการ

ให้บรกิารโลจสิติกส์ของธุรกจิขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ จากกรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวง

พาณิชย ์

 



 
 แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

3 
 

ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

2552 - TAX เริม่ใหบ้รกิารขนสง่ไปรษณียใ์นประเทศและระหว่างประเทศแก่ บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั  

(ปณท.) 

- บรษิทั จเีอสเอ เน็ตเวริค์ โฮลดิง้ จาํกดั (“GNH”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่ 29 เมษายน 

2552 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5.0 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิรบับรกิารจดัการขนสง่ระหว่างประเทศ

ทางอากาศและลงทุนในบรษิทัตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิทีใ่หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่ระหว่าง

ประเทศทางอากาศในต่างประเทศ 

- GNH ร่วมลงทุนในบรษิทั เอก็เซล แอร ์(กวางโจว) จาํกดั (“ECA-GZ”) จาํนวน 2,500 ดอลลาร ์คดิ

เป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 25.0 บรษิทั เอก็เซล แอร ์(ฮ่องกง) จาํกดั (“ECA-HK”) จาํนวน 

200,000 ฮ่องกงดอลลาร ์คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 20.0 และบรษิทั เฟรท เวริค์ จเีอสเอ 

(ฮ่องกง) จาํกดั (“Freight-HK”) จาํนวน 100,000 ฮ่องกงดอลลาร ์คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

20.0 

- บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (ANI) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่11 

มถุินายน 2552 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1.25 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั  50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 25 บาท โดยม ีGNH  และบรษิทั เอเชยี เซอรว์สิเซส จาํกดั ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 57.0 และ 

และรอ้ยละ 40.0 ตามลาํดบั เพือ่ประกอบธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิเพื่อการขนสง่

สนิคา้ระหว่างประเทศ 

- ต่อมา GNH ลดทุนจดทะเบยีนเป็น 1.25 ลา้นบาท เพื่อรกัษาสดัสว่นผูถ้อืหุน้ตามทีไ่ดเ้รยีกชาํระ 29 

เมษายน 2552 

- HLM ไดร้บัรางวลั Export Logistics Model Award (ELMA) 2009 ประเภทการจดัการดา้นการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์องธุรกจิขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ จากกรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวง

พาณิชย ์

- TAX ไดร้บัรางวลั Top Cargo Agent Award จาก Emirates SkyCargo. 

 

2553 - เมื่อวนัที ่13 มกราคม 2553 กลุ่มผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัเขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุนชาวสงิคโปร์

จดัตัง้ บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จาํกดั (DGP) เพื่อประกอบธุรกจิ จดัจาํหน่ายบรรจุ

ภณัฑแ์ละใหบ้รกิารรบับรรจุสาํหรบัสนิคา้อนัตรายทีใ่ชใ้นการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ โดยมทีุนจด

ทะเบยีนเริม่แรก 1.0 ลา้นบาท  

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ คอนเทนเนอร ์ดโีป้ท ์จาํกดั (“TCD”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่2 

กนัยายน 2553 เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากเกบ็และดแูลตูค้อนเทนเนอรด์ว้ยทุนจดทะเบยีน 

5.0 ลา้นบาท  

- ในเดอืนตุลาคม 2553 GNH เพิม่ทุนจดทะเบยีน 1.25 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้ 

2.5 ลา้นบาท  

- กลุ่มผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัร่วมลงทุนกบันาย ชเิกโมร ิฮาตาโน นกัลงทุนชาวญีปุ่่ น จดัตัง้บรษิทั 

ทรพิเพลิ ไอ คานาซาว่า โลจสิตกิส ์จาํกดั (“TKL”) (เดมิชื่อบรษิทั ไทยคานาซาว่าโลจสิตกิส ์จาํกดั) 

เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิายน 2553 เพื่อประกอบธุรกจิรบับรกิารจดัการขนสง่ระหว่างประเทศ ดว้ยทุน

จดทะเบยีน 5.0 ลา้นบาท  
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- TAX ไดร้บัรางวลั Top Cargo Agent Award จาก Emirates SkyCargo. 

- TAC ไดร้บัรางวลั 3rd Place Airline of the Year 2010, in Thai Air Asia by BFS Cargo 

 

2554 - บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ บลิดิง้ จาํกดั (“TLB”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2554 เพื่อ

ประกอบกจิการใชเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5.0  ลา้นบาท  

- บรษิทั จเีอสเอ คารโ์ก เน็ตเวริค์ จาํกดั (“GCN”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่11 มนีาคม 

2554 เพื่อประกอบธุรกจิ รบับรกิารจดัการขนสง่ระหว่างประเทศทางอากาศ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 

ลา้นบาท  

- กลุ่มผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัร่วมลงทุนกบันกัลงทุนชาวเกาหลใีต ้จดัตัง้ บรษิทั ซเีคไลน์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (CKT) โดยจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2554 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5.0 

ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการเดนิเรอืใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ระหวา่ง

ประเทศทางทะเลผ่านสายการเดนิเรอื CK Line 

- HLM ไดร้บัรางวลั Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 ประเภทการจดัการดา้นการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์องธุรกจิขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ และรางวลั Prime Minister Export Award 

2011 จากกรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณิชย ์

2555 - ในเดอืนตุลาคม 2555 HLM ร่วมทุนกบับรษิทั ซดีบับลวิท ีโลจสิตกิส ์พทีอี ีแอลทดี ีจดัตัง้บรษิทั ซี

ดบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (CWT) เพื่อดาํเนินธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้อนัตรายและ

เคมภีณัฑภ์ายในประเทศไทย ดว้ยทุนจดทะเบยีน 2.5 ลา้นบาท  

- ANI ร่วมทุนกบันกัธุรกจิชาวพม่า ก่อตัง้บรษิทั จเีอสเอ เอเชยี คารโ์ก จาํกดั (“GSA-MM) ใน

ประเทศพม่า เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน 2555 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 35.45 ลา้นจ๊าด ต่อมาไดร้บัการ

แต่งตัง้จากสายการบนิแลนชลิใีหเ้ป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิ  

- ในเดอืนธนัวาคม 2555 GCN ทาํการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 4 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีน

และชาํระแลว้จาํนวน 5 ลา้นบาท 

- HLM ไดร่้วมทุนกบันกัธุรกจิชาวสงิคโปร ์จดัตัง้บรษิทัร่วมคา้ชือ่ บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจ

เมนท ์พทีอี ีแอลทดี ี(HLM-SG) เมื่อวนัที ่19 เมษายน 2555 เพื่อดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการ

ขนสง่สนิคา้เคมแีละสนิคา้อนัตรายในสงิคโปร ์ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100,000 ดอลลารส์งิคโปร ์ 

- TAX ไดร้บัรางวลั Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 ประเภทผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ 

หรอืธุรกจิขนสง่ จากกรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณิชย ์

2556 - บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั (TSC) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์

2556 เพื่อประกอบธุรกจิบรกิารขนสง่สนิคา้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถงึดา้นการ

บรหิารคลงัสนิคา้ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5.0 ลา้นบาท  

- GNH ร่วมกบันกัธุรกจิชาวพมา่ ลงทุนจดัตัง้บรษิทั จเีอสเอ คารโ์ก เน็ตเวริค์ (เมยีนมาร)์ จาํกดั 

(“GCN-MM”) ในประเทศพม่าขึน้เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2556 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 47.3 ลา้นจ๊าด 

- TAX เริม่ใหบ้รกิารขนสง่ขนสง่ไปรษณียข์า้มภาค และ Super Speed ทัว่ประเทศแก่ ปณท. 

- ANI ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ของสายการบนิเจจแูอร ์

- บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จาํกดั (AGS) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2556 
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เพื่อประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารภาคพืน้ในท่าอากาศยาน ดว้ยทุนจดทะเบยีน 

25.0 ลา้นบาท 

- ผูถ้อืหุน้หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ ร่วมลงทุนในบรษิทั เอก็เซล แอร ์จาํกดั (“ECA-BKK”) ซึง่จด

ทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกจิตวัแทนสายการบนิ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 

2.0 ลา้นบาท โดยเขา้ซือ้หุน้สดัสว่นรอ้ยละ 30.0 ของทุนจดทะเบยีนของ ECA-BKK เมื่อวนัที ่25 

พฤศจกิายน 2556   

2557 - ผูถ้อืหุน้หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ ร่วมลงทุนใน บรษิทั สกาย ์สตาร ์ทรานสปอรต์ จาํกดั (“SST”) เมื่อ

วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2557 เพื่อประกอบธุรกจิการบรกิารขนสง่ตูส้นิคา้ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้น

บาท  

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ คารโ์ก จาํกดั (“TGC”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่5 มถุินายน 

2557 เพื่อประกอบธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิและการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทาง

อากาศ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5.0 ลา้นบาท และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ของสาย

การบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์

- TAC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ของสายการบนิภูฏานแอรไ์ลน์   

- HLM ไดร่้วมทุนกบับรษิทั อาร ์แอนด ์เค ทรานเซอรว์สิ จาํกดั จดัตัง้ บรษิทั ฮาซเคม ทรานส ์

แมเนจเมนท ์จาํกดั (HTM) เพื่อใหบ้รกิารขนสง่และกระจายสนิคา้สาํหรบัสนิคา้อนัตรายในประเทศ 

เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2557 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 5.0 ลา้นบาท 

2558 - ในเดอืนกนัยายน 2558 TLG จดัตัง้ บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล พทีอี ีแอลทดี ี(TIL) 

ขึน้ในประเทศสงิคโปร ์เพื่อดาํเนินธุรกจิการเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิต่างๆ ใน

ต่างประเทศ รวมถงึการดแูลการแต่งตัง้ตวัแทนในต่างประเทศ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100,000 

ดอลลารส์งิคโปร ์ 

- จดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จาํกดั (“CBC”) ดว้ยทุนจดทะเบยีนจาํนวน 3 

ลา้นบาท และชาํระแลว้รอ้ยละ 25 บาท เป็นจาํนวน 0.75 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิรบับรกิาร

ขนสง่สนิคา้เร่งด่วนระหว่างประเทศทางอากาศ ประเภทราคาประหยดั  

- ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 TLB ทาํการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 45 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท เพื่อ

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนบรษิทั 

- ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 TLG ทาํการเปลีย่นชื่อจากบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์ฟรท จาํกดั 

เป็นบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั และเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 210.0 ลา้นบาท เป็น 215.0 

ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,150,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื่อทาํการปรบั

โครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ โดย TLG เขา้ซือ้ 14 บรษิทั ไดแ้ก่ TAC TGC TAX AGS ANI TMA CKT 

ECU TSC CBC DGP HLM TCD และ TLB  

- TAX ไดร้บัรางวลั Best Practices การผ่านเกณฑม์าตรฐานคณุภาพการบรหิารจดัการธุรกจิ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์ูเ่กณฑม์าตรฐานคุณภาพ ประจาํปี 2558 จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- TAX ไดร้บัรางวลั Top Cargo Agent Award จาก Emirates SkyCargo. 

- TAC ไดร้บัการรบัรองเป็นตวัแทนควบคมุ (Regulated Agent Certificate) จากกรมการบนิพล

เรอืน 
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- TAC ไดร้บัการการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาํหรบัการเป็นตวัแทนสายการบนิ 

2559 - TAC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ของสายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน์  

- TLG ร่วมทุนกบันกัลงทุนชาวจนี จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั สกายเจท็ แอร ์เอก็ซเ์พรส จาํกดั 

(“SKJ”) เพื่อประกอบธุรกจิตวัแทนสายบนิใหบ้รกิารขนสง่ระหวา่งประเทศ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 

ลา้นบาท  

- ในเดอืนตุลาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ โดย TIL จดัตัง้ บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เจแปน 

จาํกดั (TIL-J) ในประเทศญีปุ่่ น เพื่อเป็นการขยายธุรกจิการเป็นตวัแทนสายขายระวางสนิคา้การบนิ

ในประเทศญีปุ่่ น ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5.0 ลา้นเยน  

- เพื่อปรบัโครงสรา้งการดาํเนินการในแต่ละกลุ่มธุรกจิใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้และเพื่อขจดัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทัฯ ทาํการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั โดยทาํ

การจดทะเบยีนเลกิกจิการของบรษิทัต่างๆ และเขา้ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัต่างๆจากบรษิทัย่อย สรุป

ไดด้งัน้ี 

- ในเดอืนกรกฎาคม 2559 กจิการซือ้หุน้ CBC คนืจากนายปีเตอร ์เจมส ์แมชนิ จาํนวน 7,500 หุน้ 

สดัสว่นการลงทุนเป็นรอ้ยละ 99.99  

- ในเดอืนสงิหาคม 2559 จดทะเบยีนเลกิกจิการของ SST 

- ในเดอืนกนัยายน 2559 จดทะเบยีนเลกิกจิการของ TLGG GNH TCD TKL GCN 

- ในเดอืนตุลาคม 2559 จดทะเบยีนเลกิกจิการของ TLB โดย TLB มกีารโอนทรพัยส์นิทัง้หมดใหแ้ก่ 

TLG เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2559 

- ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 จดทะเบยีนเลกิกจิการของ SKJ 

- ในเดอืนมกราคม - พฤษภาคม 2559 ทาํการซือ้หุน้ของบรษิทัร่วมต่างๆ จาก GNH และ GCN 

ดงัน้ี  

 

บรษิทั 
บรษิทัทีด่าํเนิน 

การเขา้ซือ้ 

สดัสว่นการ

ลงทุนรอ้ยละ 
เหตุผลหลกัในการลงทุน 

ANI TLG 59.99% เพื่อเป็นตวัแทนสายการบนิใหบ้รกิาร 

รบัจดัการขนสง่ระหว่างประเทศทางอากาศ 

ECA-GZ TIL 25% เพื่อเป็นตวัแทนสายการบนิใหบ้รกิาร 

รบัจดัการขนสง่ระหว่างประเทศทางอากาศ 

Freight-HK TIL 20% เพื่อเป็นตวัแทนสายการบนิใหบ้รกิาร 

รบัจดัการขนสง่ระหว่างประเทศทางอากาศ 

ECA-HK TIL 20% เพื่อร่วมลงทุนในบรษิทั Holding ทีล่งทุน

ในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารขนสง่ทางอากาศใน

ประเทศจนี 

GCN-MM TIL 50% เพื่อเป็นตวัแทนสายการบนิใหบ้รกิาร 

รบัจดัการขนสง่ระหว่างประเทศทางอากาศ 
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- TAX ไดร้บัรางวลั Top Cargo Agent Award จาก Emirates SkyCargo. 

- TAX ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ 

- TLG ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ระหวา่ง

ประเทศ          

2560 - ในเดอืนมนีาคม 2560 TMA ทาํการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 7 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท และชาํระ

แลว้ 5 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนบรษิทั 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั ครัง้ที ่1/2560 จดัขึน้เมื่อวนัที ่15 

มนีาคม 2560 ไดม้มีตดิงัน้ี 

- มมีตพิเิศษใหแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั 

- มมีตใิหเ้ปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องหุน้สามญัจากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 

- มมีตพิเิศษใหบ้รษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 307.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 615 

ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

- มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้

เดมิจาํนวน 10 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

- มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปจาํนวน 160 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

- มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัจาํนวน 4.50 

ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญั

ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ จาํนวน 10,500,000 หน่วย 

- มมีตอินุมตัใิหนํ้าหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

- TAC ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ของสายการบนิ Thai AirAsiaX สาํหรบัเสน้ทาง

การบนิขาเขา้-ขาออกจากท่าอากาศยานดอนเมอืงในทุกเทีย่วบนิ แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

- AGS ไดร้บัอนุญาตจากกรมศลุกากร และบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในการเป็นผู้

ประกอบกจิการคลงัสนิคา้ระหวา่งประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 

โดยมรีะยะสญัญา 5 ปี 

- HTM ชาํระทุนเพิม่เตมิจากเดมิ 2.5 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท (ทุนจดทะเบยีน 5 ลา้นบาท) เพื่อ

เพิม่สภาพคล่องของการหมุนวนเงนิดาํเนินธุรกจิ 

- TMA ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารตวัแทนผูร้บัจดัการ

ขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

- CKT ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเล

ระหว่างประเทศ โดยระบบตูค้อนเทนเนอร ์ 

- TSC ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้

ภายในประเทศ 
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1.3 ภาพรวมโครงสรา้งธรุกิจและการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

 

 บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “TLG”) รวมทัง้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดําเนิน

ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสม์ากว่า 25  ปี โดยเริม่จากธุรกจิรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลในปี 

2534 ปัจจุบนักลุ่มบรษิัท เป็นผู้ใหบ้รกิารโลจสิติกสช์ัน้นําของไทยที่ให้บรกิารโลจสิตกิสค์รบวงจรอย่างแท้จรงิ การ

ใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทั ครอบคลุมการขนส่งสนิคา้ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทัง้ทางอากาศ ทางทะเล 

และทางบก การให้บรกิารดา้นพธิกีารศุลกากร และการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา (Supply 

Chain Management) การใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทั ครอบคลุมการใหบ้รกิารทัง้กลุ่มสนิคา้ทัว่ไป และ

สนิคา้ทีต่อ้งการความชาํนาญเฉพาะดา้น เช่น เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย เป็นตน้ 

การให้บรกิารโลจสิติกสใ์นแต่ละดา้นจะต้องอาศยัความรู้ความชํานาญและประสบการณ์เฉพาะดา้น เน่ืองจาก

วธิกีารดําเนินธุรกจิ กระบวนการทํางาน เครอืข่าย พนัธมติร คู่คา้ และความต้องการของลูกคา้ในแต่ละส่วนมลีกัษณะ

เฉพาะที่แตกต่างกนั ทางกลุ่มบรษิัท จงึมโีครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละดา้น

เพื่อใหค้รอบคลุมบรกิารทุกดา้นของโลจสิตกิสอ์ย่างแทจ้รงิ  

โดยกลุ่มบรษิทั ดําเนินการภายใต้บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม รวมทัง้หมด 24 บรษิทั ซึง่แบ่งเป็นกลุ่ม

ธุรกจิ 4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

 

1) กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ  

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คารโ์ก จาํกดั (“TAC”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ คารโ์ก จาํกดั (“TGC”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซเ์พรส จาํกดั (“TAX”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล พทีอี ีแอลทดี ี(“TIL”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

- บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จาํกดั (“AGS”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  

- บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (“ANI”): บรษิทัร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 

- บรษิทั เอก็เซล แอร ์จาํกดั (“ECA-BKK”): บรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 30.00  

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เจแปน จาํกดั (“TIL-J”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน TIL รอ้ยละ 100 

-  บรษิทั จเีอสเอ เอเชยี คารโ์ก จาํกดั (“GSA MM”):  บรษิทัร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน ANI รอ้ยละ 60.00  

- บรษิทั จเีอสเอ คารโ์ก เน็ตเวริค์ จาํกดั (“GCN-MM”):  บรษิทัร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน TIL รอ้ยละ 50.00  

- บรษิทั เอก็เซล แอร ์(กวางโจว) จาํกดั (“ECA-GZ”): บรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน TIL รอ้ยละ 25.00 

- บรษิทั เอก็เซล แอร ์(ฮ่องกง) จาํกดั (“ECA-HK”): บรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน TIL รอ้ยละ 20.00  

- บรษิทั เฟรท เวริค์ จเีอสเอ (ฮ่องกง) จาํกดั (“Freight-HK”): บรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน TIL รอ้ยละ 20.00  

 

2) กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์เอเยนซสี ์จาํกดั (“TMA”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  

- บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“CKT”): บรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 42.00 

- บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ECU”): บรษิทัร่วมทุนทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 43.00  
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3) กลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“TLG”) เป็นจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั (“TSC”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

- บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จาํกดั (“CBC”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

 

4) กลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 

- บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จาํกดั (“HLM”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  

- บรษิทั ฮาซเคม ทรานส ์แมเนจเมนท ์จาํกดั (“HTM”): บรษิทัร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน HLM รอ้ยละ 59.99 

- บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จาํกดั (“DPG”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  

- บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (“CWT”) : บรษิทัร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน HLM รอ้ยละ 50.99 

-   บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์พทีอี ีแอลทดี ี (“HLM-SG”): บรษิทัร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน HLM 

รอ้ยละ 55.00  
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โครงสรา้งธรุกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : บคุคลและนิตบิคุคลทีร่ว่มทนุกบับรษิทัฯ เป็นหุน้ส่วนทางธรุกจิเทา่นัน้ ไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธเ์ป็นการส่วนตวักบักรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ แต่อย่างใด  
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2.1 โครงสรา้งรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย จากการประกอบธรุกิจ   

กลุ่มธรุกิจ 

รายได้ (ล้านบาท) 

2558 

% สดัส่วน

รายได้ 2559 

% สดัส่วน

รายได้ 2560 

% สดัส่วน

รายได้ 

1. ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 1,284.0 82.4% 1,753.3 101.6% 1,863.9 80.7% 

2. ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางทะเล 97.1 6.2% 83.3 4.8% 87.0 3.8% 

3. ธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ 80.4 5.2% 121.1 7.0% 105.4 4.6% 

4. ธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ ์

    และสนิคา้อนัตราย 
371.1 23.8% 453.0 26.3% 539.7 23.4% 

5. ธุรกจิอืน่ๆ* 16.9 1.1% 15.3 0.9% 14.8 0.6% 

รวม 1,849.5 118.6% 2,426.0 140.6% 2,610.8 113.0% 

รายการระหวา่งกนั 300.8 19.3% 350.4 20.3% 316.2 13.7% 

รวม 1,548.7 99.3% 2,075.6 120.3% 2,294.6 99.3% 

หมายเหตุ: *รายไดจ้ากการบรหิารจดัการอื่นๆ ประกอบดว้ยค่าบรกิารขนสง่บุคลากร และค่าเช่าและบรกิารอาคารสาํนกังาน 

 

2.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจและนโยบายการแข่งขนัของแต่ละกลุ่มธรุกิจ 

  

 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) รวมทัง้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดําเนินธุรกิจเป็นผู้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสช์ัน้นําของไทยทีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร ครอบคลุมการขนสง่สนิคา้ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ทัง้ทางอากาศ ทางทะเล และทางบก ตลอดจนการบรหิารคลงัสนิคา้และการกระจายสนิคา้ สาํหรบัสนิคา้ทัว่ไป

และสนิคา้ทีต่อ้งการความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกจิ 4 กลุ่มธุรกจิ

หลกั ดงัน้ี 

 

1. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

2. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

3. กลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

4. กลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

 

 

1. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

1.1 ธรุกิจตวัแทนสายการบิน (General Sales Agent - GSA for airlines) 

ดาํเนินธุรกจิเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิ ดาํเนินงานขายระวางสนิคา้และงานปฏบิตักิารดา้นอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ใหแ้ก่สายการบนิทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุนเป็นตวัแทน อนั

ไดแ้ก่ สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์สายการบนิภูฏานแอรไ์ลน์ สายการบนิศรลีงักา

แอรไ์ลน์ สายการบนิเจจแูอร ์และสายการบนิแลนชลิ ี

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 



 
 แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

12 
 

- สาํหรบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ เราทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนขายระวาง

สนิคา้ของเสน้ทางการบนิขาเขา้-ขาออกทุกเทีย่วบนิของสายการบนิ โดยไดเ้ป็นตวัแทนขายระวาง

สนิคา้ใหส้ายการบนิไทยแอรเ์อเชยีอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจบุนั และเป็นตวัแทนขาย

ระวางสนิคา้ใหส้ายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปัจจุบนั 

- สาํหรบัสายการบนิภูฏานแอรไ์ลน์ และสายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน์ สายการบนิเจจแูอร ์ และสายการ

บนิแลนชลิ ี เราเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ของเสน้ทางการบนิขาออกจากประเทศไทยทุกเทีย่วบนิ

ของสายการบนิ 

 

1.2 ธุรกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายส่ง (Wholesale Air 

Freight Business)  

ดําเนินธุรกจิให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศทางอากาศแบบขายส่ง 

รวมถงึการใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร สาํหรบัการนําเขา้และส่งออก และบรกิารรถบรรทุกรบั-ส่งสนิคา้ระหว่าง

ท่าอากาศยานและลูกค้า ให้แก่ผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายย่อย นอกจากน้ี ยังเป็นผู้

ใหบ้รกิารจดัการขนสง่จดหมายและพสัดุไปรษณียท์างอากาศใหแ้ก่บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั (“ปณท.”) อกีดว้ย 

 

1.3 ธรุกิจผูใ้ห้บริการคลงัสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในภาคพืน้อากาศยาน (Air Cargo Terminal) 

ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านคลงัสนิค้าและบริการที่เกี่ยวเน่ืองในส่วนของภาคพื้นในท่าอากาศยาน ได้แก่ 

บริการขนสนิค้าขึ้นลงเครื่องบิน บริการคดัแยกสนิค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ปัจจุบนัเป็นผู้ให้บริการทัง้

คลงัสนิค้าภายในประเทศ โดยมพีื้นที่ให้บริการ 5,000 ตารางเมตร และคลงัสนิค้าระหว่างประเทศ ที่มพีื้นที่

ใหบ้รกิาร 5,427 ตารางเมตร  โดยไดร้บัอนุญาตจาก บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“AOT”)  

 

นโยบายการแข่งขนั 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามธุรกจิการใหบ้รกิารดงัน้ี 

1. ธุรกจิตวัแทนสายการบนิ 

1) ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

2) ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ 

3) สายการบนิพนัธมติร 

 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศและภายในประเทศแบบขายสง่  

1) ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

2) ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ 

3) ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ไปรษณียภณัฑ ์

 

3. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองในภาคพืน้อากาศยาน 

1) สายการบนิ 

2) ผูป้ระกอบการทีม่คีวามตอ้งการใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคา้ในท่าอากาศยาน 

3) ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ไปรษณียภณัฑ ์

4) ผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ E-Commerce 
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สภาวะการแข่งขนั  

1. ธุรกจิตวัแทนสายการบนิ (Cargo GSA และ CSA) 

  ธุรกจิการเป็นตวัแทนสายการบนิถอืเป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพสงูและสามารถพฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างต่อเน่ือง

ได ้แต่การจะเป็นตวัแทนสายการบนินัน้ จะต้องไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบรษิัททีม่คีวามพรอ้ม ความเชีย่วชาญ และมี

เครอืข่ายการขนส่งสนิค้าทางอากาศที่มคีวามน่าเชื่อถือ ดงันัน้ผู้ที่มศีกัยภาพในการเป็นตวัแทนสายการบนินัน้จงึมี

จาํนวนไม่มากเหมอืนธุรกจิรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายสง่  

      การขนส่งสนิค้าทางอากาศเป็นธุรกิจที่มกีารแข่งขนัสูง เน่ืองจากมีผู้ให้บรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศเป็น

จาํนวนมากและมคีวามสามารถในการใหบ้รกิารทีไ่ม่แตกต่างกนั จงึทําใหม้กีารแข่งขนัทางดา้นราคาสงู อย่างไรกต็าม 

ธุรกจิการขนสง่สนิคา้ทางอากาศยงัมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง จงึมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาธุรกจิไดห้ากมกีารวางกล

ยุทธอ์ย่างเหมาะสม 

 

3. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองในภาคพืน้อากาศยาน 

     ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กี่ยวเน่ืองในภาคพื้นอากาศยานเป็นธุรกจิเฉพาะ ทีต่้องอาศยัความ

เชีย่วชาญเฉพาะดา้น และตอ้งดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศกําหนด 

แต่ถอืเป็นธุรกจิที่มศีกัยภาพสูงเน่ืองจากปรมิาณสนิค้าที่ขนส่งผ่านท่าอากาศยานในประเทศไทยในแต่ละปีมปีรมิาณ

หลายลา้นตนัและมอีตัราการเตบิโตสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 

กลยุทธท์างการตลาด -  ธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

1. การบรหิารจดัการตน้ทุน 

จากการพฒันาระบบการใหบ้รกิารและนําเสนอบรกิารใหม่ๆ ใหแ้ก่ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหป้รมิาณการ

ขนสง่สนิคา้ทางอากาศของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ทําใหก้ลุ่มบรษิทัมอีํานาจการต่อรองต้นทุนราคาค่าระวาง

สนิคา้ทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้เพิม่ขึน้ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัไดจ้ดัตัง้แผนก Commercial เพื่อดําเนินงานดา้นการวเิคราะห์

และเปรยีบเทียบต้นทุนค่าบรกิารต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้ฝ่ายขายของกลุ่มบรษิัทมขี้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถ

นําเสนอบรกิารทีต่รงกบัความต้องการของลูกค้า และยงัเป็นการรกัษาต้นทุนดา้นโลจสิตกิสท์ัง้ของลูกคา้และของกลุ่ม

บรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

2. การใหบ้รกิารทีห่ลากหลายเพื่อเพิม่รายไดจ้ากกลุ่มลกูคา้ปัจจุบนั และเจาะกลุ่มลกูคา้ใหม่  

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นทีจ่ะขยายการใหบ้รกิารการขนส่งสนิคา้ทางอากาศใหค้รอบคลุมหลายประเทศทัว่โลกมาก

ขึน้ โดยจะเพิม่เสน้ทางการบนิทีใ่ห้บรกิารจากการหาพนัธมติรสายการบนิต่างๆ ทีม่เีสน้ทางการบนิไปยงัปลายทางที่

กลุ่มบรษิทัยงัไม่มใีหบ้รกิาร และขยายเสน้ทางการบนิตามการเตบิโตของสายการบนิทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทน นอกจาก

เพิม่เสน้ทางการบนิใหบ้รกิารแลว้ กลุ่มบรษิทัไดท้าํการขยายธุรกจิไปยงับรกิารดา้นคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองใน

ภาคพืน้ท่าอากาศยาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการในบรกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ และสรา้ง

ความครอบคลุมของการบรกิารดา้นโลจสิตกิสท์างอากาศของกลุ่มบรษิทั  

 

3. การรกัษาฐานลกูคา้ และขยายการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้กลุ่มใหม่และลกูคา้ในต่างประเทศ 

มุ่งเน้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้ปัจจุบนั เพื่อรกัษาฐานลูกคา้หลกัทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทั 

และยงัมุ่งเน้นการขยายฐานลูกคา้ไปยงัผูจ้ดัจําหน่ายสนิคา้ประเภท E-Commerce ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมทีม่แีนวโน้ม

เติบโตในอนาคต และลูกค้าผู้ให้บรกิารจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ (Co-Loader)  ในต่างประเทศ ผ่านการ
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ดําเนินงานของ TIL และการร่วมมอืกบัพนัธมติรในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิม่ยอดขายระวางสนิค้าขาเขา้ให้กลุ่ม

บรษิทั และสรา้งความสมดุลระหว่างการใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ดา้นการสง่ออกและการนําเขา้ 

 

 

4. การพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิาร 

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพ ในราคาทีเ่หมาะสม เน้นความตรงต่อเวลา และความปลอดภยั กลุ่ม

บรษิทัไดร้บัการรบัรองคุณภาพและประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ ดงัน้ี 

-  TAC ไดร้บัการการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในการเป็นตวัแทนสายการบนิ ในปี 2558  

-  TAC ไดใ้บรบัรองตวัแทนควบคุม (Regulated Agent) ณ สนามบนิดอนเมอืง ในปี 2558 

-  TAX ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทาง

อากาศ ในปี 2559 

2. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

2.1 ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรอื (Shipping Line Agencies) 

บรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมทุน ดําเนินธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิค้าสายการเดนิเรอืและให้บรกิารการขนส่ง

สนิคา้ทางทะเลโดยใชร้ะบบตูค้อนเทนเนอร ์ใหบ้รกิารการขนส่งแบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร ์(FCL) ทําการจําหน่ายระวาง

ขนสง่สนิคา้ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศแบบขายสง่ ผูใ้หบ้รกิารรวมรวบสนิคา้เพื่อการขนส่ง

สนิคา้ทางทะเล ผูนํ้าเขา้ และผูส้่งออก และใหบ้รกิารครอบคลุมงานปฏบิตักิารดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการขนส่ง

สนิค้าทางทะเลให้แก่สายการเดนิเรอื รวมทัง้การบรหิารตู้สนิค้า และบรกิารที่เกี่ยวเน่ือง อาท ิการให้บรกิารจดัหา

แรงงานเพื่อขนของขึน้ลงทีท่่าเรอื (stevedoring) และจดัหาลานพกัตู้สนิค้าใหแ้ก่สายการเดนิเรอื ปัจจุบนั บรษิทัเป็น

เป็นตวัแทนสายการเดนิเรอื ดงัน้ี 

- สายการเดนิเรอื Rizhao: TMA ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดยีวใน

ประเทศไทย ใหแ้ก่สายเดนิเรอื Rizhao ของบรษิทั Rizhao Port (Hong Kong) Shipping ตัง้แต่เดอืน

กนัยายน 2560 ซึง่ Rizhao เป็นสายการเดนิเรอืรฐัวสิาหกจิของจนี โดยมเีสน้ทางการเดนิเรอืครอบคลุม

ประเทศจนี เวยีดนามและไทย 

- สายการเดนิเรอื CK Line: ภายใตก้ารบรหิารงานของ CKT ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่างบรษิทักบั CK 

Line  ประเทศเกาหลใีต ้ โดยมเีสน้ทางใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยี

เหนือและประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  มเีสน้ทางใหบ้รกิารระหว่างประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ 

ไดแ้ก่ ประเทศเวยีดนาม จนี เกาหลใีต ้ญีปุ่่ น และฮ่องกง  

 

2.2 ธรุกิจให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์ 

(Worldwide Less Than Container Load - LCL Service) 

ภายใตก้ารบรหิารงานของ เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) บรษิทัร่วมทุนระหว่างบรษิทั และ เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์

ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิารระดบัโลกด้านรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้

ใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศรายย่อย ปัจจุบนั ECU มเีสน้ทางการใหบ้รกิารจากประเทศไทยไปยงั

ประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยมเีสน้ทางการขนส่งทางตรง มากกว่า 50 เสน้ทาง และเสน้ทางการขนส่งต่อเน่ืองผ่าน

เครอืขา่ยเมอืงท่าหลกัที ่ECU Worldwide มอียู่ เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลางในการกระจายสนิคา้ทางทะเลไปสู่เมอืงปลายทาง

มากกว่า 1,000 เมอืงทัว่โลก 
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2.3 ธรุกิจการขนส่งทางบก (Inland Container Transport) 

ดาํเนินธุรกจิต่อเน่ืองจากการดําเนินการธุรกจิตวัแทนสายการเดนิเรอืทีใ่หบ้รกิารขนส่งจากเมอืงท่าสู่เมอืงท่า 

(port to port) ไปยงัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) โดยมุ่งเน้นธุรกจิการขนส่งทางบกดว้ย

ระบบตูค้อนเทนเนอร ์โดยขยายการใหบ้รกิารครอบคลุมพธิกีารศุลกากรทีท่่าเรอื และทําการขนส่งตู้คอนเทนเนอรจ์าก

ท่าเรอืไปยงัปลายทางทีล่กูคา้ตอ้งการ ทัง้ภายในประเทศและไปยงัประเทศเพื่อนบา้น (Cross Border Service)  

 ในปี 2560 TMA เพิม่ธุรกจิขนสง่ทางบกโดยรถหวัลาก ใหบ้รกิารขนสง่งานตูค้อนเทนเนอร ์นําเขา้และส่งออก 

รวมถงึงานลากตูเ้ปล่าสายเรอื งานขนสง่ประเภทของเหลวหรอืก๊าซจากบ่อเตน็ ประเทศลาว มายงัประเทศไทย  

 

นโยบายการแข่งขนั 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกจิการให้บรกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามธุรกจิการ

ใหบ้รกิารดงัน้ี 

1. ธุรกจิตวัแทนสายการเดนิเรอืและการขนสง่สนิคา้ทางบก 

1) ผูส้ง่ออกและผูนํ้าเขา้ทีม่กีารขนสง่สนิคา้ไปยงัประเทศทีส่ายการเดนิเรอื Rizhao และ CK Line ใหบ้รกิาร 

2) ผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder, 3PL) 

3) กลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอื 

 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์

1) ผู้รบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศที่มเีครอืข่ายทัว่โลก (Multi-National Freight Forwarder) ที่เป็น 

Global Account ของ ECU Worldwide 

2) ผูป้ระกอบการไทยทีใ่หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ (Local Freight Forwarder) 

3) ตวัแทนออกของรบัอนุญาต (Licensed Custom Broker) 

4) ผูส้ง่ออกทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  

5) บรษิทัผูใ้หบ้รกิารบรรจุหบีห่อสนิคา้สาํหรบันักท่องเทีย่ว (Packing Company / Packing House) ทีต่้องการ

ขนสง่สนิคา้ โดยเฉพาะสนิคา้หตัถกรรมทีซ่ือ้จากประเทศไทยกลบัไปยงัประเทศบา้นเกดิ 

 

สภาวะการแข่งขนั   

1. ธุรกจิตวัแทนสายการเดนิเรอืและการขนสง่ทางบก 

  การใหบ้รกิารในเสน้ทางทีเ่ป็น Niche Market ทีป่รมิาณอุปทานระวางเรอืโดยเฉลีย่ทัง้ปียงัไม่เกนิอุปสงคใ์น

ตลาด การทาํกาํไรยงัคงเป็นไปในทศิทางทีด่ ีเช่น เสน้ทางการใหบ้รกิารไปยงัเมอืง Rizhao ซึง่เป็นเมอืงท่าทีย่งัไม่เคยมี

การให้บริการแบบเส้นทางตรงจากประเทศไทยไปยงัเมืองท่าน้ี เส้นทางการขนส่งสนิค้าไปยงัท่าเรือรองของญี่ปุ่น 

(Japan Outport) โดยเน้นกลุ่มสนิคา้ ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีสนิคา้ทางการเกษตร และอาหารสาํเรจ็รปู 

 สาํหรบัการให้บรกิารในเสน้ทางอื่นๆ ที่ทางบรษิัทให้บรกิารอยู่นัน้ จดัเป็นเสน้ทางที่ยงัมปีรมิาณการขนส่งสนิค้า

เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรกด็สีถานการณ์การแข่งขนัอาจพบการตดัราคาโดยคู่แข่งได้ เช่น ในช่วง Low Season 

อาจมกีารต่อรองราคาจากลกูคา้ทีม่ปีรมิาณความถีใ่นการสง่สนิคา้สงู  

 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์

  ปัจจุบนัมผีูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอรอ์ยู่เป็นจํานวน

มาก โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูใ้หบ้รกิารรายย่อยในระดบัประเทศ (Local NVOCC operator) มจีํานวนมากกว่า 30 ราย ซึง่

ส่วนใหญ่มคีวามชํานาญในการให้บรกิารในตลาดใดตลาดหน่ึงโดยเฉพาะ และอกีกลุ่มคอืกลุ่มผู้ให้บรกิารรายใหญ่ใน
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ระดบัโลกและระดบัภูมภิาค (Global / Regional NVOCC Player) ทีม่จีาํนวนน้อยกว่า 10 ราย แต่เป็นกลุ่มผูใ้หบ้รกิาร

ทีส่ามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างหลากหลายและครอบคลุมทัว่โลก จงึทําใหก้ลุ่มผูใ้หบ้รกิารรายใหญ่ในระดบัโลกและระดบั

ภูมภิาคมสีว่นแบ่งการตลาดรวมกนัมากถงึรอ้ยละ 30 ถงึรอ้ยละ 40   

  การทีบ่รษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) เป็นหน่ึงในเครอืข่าย เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์ทีม่สีมาชกิเครอืข่ายในทัว่

ทุกภูมภิาคของโลก  ประกอบกบัการดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้

คอนเทนเนอรม์ากว่า 19 ปี ของบรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) ทาํใหม้บีรกิารทีค่รอบคลุมทัง้จาํนวนและปรมิาณ

การให้บรกิารขนส่งสนิค้าทางทะเลแบบ LCL ทัง้หมดในประเทศไทย โดย เอก็คู่ เวลิด์ไวด์ (ประเทศไทย) เป็น ผู้

ใหบ้รกิารชัน้นําทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัโลก 

 

กลยุทธท์างการตลาด-  ธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

1. ธุรกจิตวัแทนสายการเดนิเรอืและการขนสง่ทางบก 

1) การใหบ้รกิารในเสน้ทางทีม่ผีูใ้หบ้รกิารน้อยราย (Niche Market)  

   กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลในเสน้ทางทีม่ผีูใ้หบ้รกิารน้อยราย เพื่อหลกีเลีย่งภาวะการ

แข่งขนัด้านราคา และยงัเป็นการลดความเสีย่งจากความไม่สมดุลย์ของอุปสงค์และอุปทานของการให้บรกิารขนส่ง

สนิคา้ทางทะเล 

2)  ความร่วมมอืของกลุ่มบรษิทัย่อยในเครอื 

     กลุ่มบรษิทั มบีรษิทัในเครอืใหบ้รกิารเป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ เช่น ECU TLG และ HLM ที่

สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ผ่านการใชบ้รกิารของ TMA และ CKT ทัง้ในสว่นของการขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 

3) ใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ต่อเน่ืองหลายรปูแบบ (Multimodal Transport) 

     TMA ไดพ้ฒันาการให้บรกิารจากการให้บรกิารจากเมอืงท่าสู่เมอืงท่า (port to port) เป็นการขนส่งสนิค้า

ต่อเน่ืองหลายรปูแบบ (Multimodal Transport) ซึง่ทําใหท้างกลุ่มบรษิทัขยายขอบเขตการใหบ้รกิาร ทัง้การดําเนินพธิี

การศุลกากรที่ท่าเรือและทําการขนส่งต่อเน่ืองจากท่าเรือไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้าต้องการ ทัง้

ภายในประเทศและการขนสง่ขา้มพรมแดนไปยงัประเทศเพื่อนบา้น (Cross Border Service) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและ

ต่อยอดการใหบ้รกิารใหก้บัลกูคา้ทีค่รอบคลุมทัง้การขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 

4) การพฒันาธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางบกดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร ์(Inland Container Transport) 

      TMA จะมุ่งเน้นขยายการขนส่งสนิคา้ทางบกดว้ยระบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อรองรบัลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารสายการ

เดนิเรอืทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทน และลกูคา้ของบรษิทัย่อยในเครอื รวมถงึการขยายฐานไปยงัลูกคา้ของสายการเดนิเรอื

อื่นๆ อีกด้วย และจะทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการลานรบัฝากตู้คอนเทนเนอร ์

(Container Depot) 

5) การพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิาร (Quality and Customer Focus) 

           กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นในการพฒันาคุณภาพบรกิาร เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั และสรา้งความพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

จงึทาํใหไ้ดร้บัการรบัรองคุณภาพและประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ ดงัน้ี 

- TMA ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารตวัแทนผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้
ระหวา่งประเทศ 
- CKT ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ โดยระบบตูค้อนเทนเนอร์  

 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์

1) การเป็นผูใ้หบ้รกิารชัน้นําระดบัโลกทีม่เีครอืขา่ยทัว่โลก  
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   ECU เป็นหน่ึงในผูนํ้าระดบัโลกในฐานะผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลแบบไมม่เีรอืเป็นของตวัเอง ทีม่คีวาม

ชาํนาญโดยเฉพาะการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้แบบ LCL ผ่านเครอืขา่ยของ ECU Worldwide ทีม่อียู่ทัว่โลก และใหบ้รกิาร

ภายใตแ้บรนดเ์ดยีวกนัอย่างแทจ้รงิ มทีมีขายทีส่ามารถรองรบัลูกคา้ทัง้ในระดบัโลก ระดบัภูมภิาค และระดบัประเทศ 

ภายใตน้โยบายมุ่งเน้นการตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ 

2) การเขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเจาะจง เพื่อการใหบ้รกิารเฉพาะกลุ่มใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลุ่ม ECU Worldwide มกีารทาํการวจิยัเชงิคุณภาพ ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์กลุ่มเจาะจง (Focus group) โดยทาํ

การสมัภาษณ์กลุ่มลกูคา้เป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ ทัง้ในระดบัโลกและในระดบัภูมภิาค เพื่อศกึษาถงึ

ความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3) การพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิาร 

   กลุ่ม ECU Worldwide ไดท้ําการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวามสะดวกคล่องตวั โดยเป็นผู้

ใหบ้รกิารแบบ NVOCC รายแรกทีใ่หบ้รกิารเชื่อมโยงไปยงั INTTRA ซึง่เป็น Web Portal ทีร่วบรวมบรกิารต่างๆ ของ

สายการเดนิเรอืชัน้นําหลายสาย ให้ลูกค้าสามารถทําจองระวางขนส่งสนิค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ประสทิธภิาพและคุณภาพการขนสง่โดยรวมอย่างมนียัสาํคญั 

4) การใหบ้รกิารขนสง่ทีร่วดเรว็ และมบีรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

   ECU มุ่งเน้นการเพิม่เสน้ทางขนส่งสนิคา้ทางตรงใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัการบรกิารที่

รวดเรว็และสะดวกมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ียงัจดัใหม้ที่าเรอืและสถานีบรรจุและแยกสนิคา้กระจายอยู่ตามพืน้ทีต่่างๆ อนั

ไดแ้ก่ คลงัสนิคา้ทีท่่าเรอืคลองเตย คลงัสนิคา้ทีส่ถานีบรรจุและแยกสนิคา้ลาดกระบงั ลานบรรจุและขนส่งสนิคา้ เวยี โล

จสิตกิส ์ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุร ีและลานบรรจุและขนสง่สนิคา้ เคอรร์ี ่สยาม ซพีอรท์ ทีท่่าเรอืแหลมฉบงั 

เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ทีเ่ป็นทัง้ผูส้ง่ออกและผูนํ้าเขา้ 

 

3. กลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

3.1 ธรุกิจผูใ้ห้บริการรบัขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Logistics Service) 

ดําเนินธุรกิจให้บริการจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทัง้ทางอากาศ ทางทะเล และทางถนน (Cross 

Border) ใหแ้ก่ลูกค้าผู้นําเขา้และส่งออกโดยตรง ทีม่บีรกิารครอบคลุมเรื่องพธิกีารดา้นศุลกากร เป็นตวัแทนออกของ 

และดาํเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูนํ้าเขา้และส่งออกสนิคา้ และเป็นผูใ้หค้ําปรกึษาเกีย่วกบัเรื่องสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษแีละขัน้ตอนการดาํเนินการขอ อย. ใหแ้ก่ลกูคา้ 

 

3.2 ธรุกิจผูใ้ห้บริการด้านการบริหารคลงัสินค้าและการกระจายสินค้าในประเทศสาํหรบัสินค้าทัว่ไป 

(Warehouse and Distribution) 

ดาํเนินธุรกจิบรกิารการขนสง่สนิคา้และการกระจายสนิคา้ในประเทศแบบครบวงจร ทัง้การรบัสนิคา้จาก

โรงงาน ท่าเรอื หรอืท่าอากาศยาน เพื่อนําสง่หรอืจดัเกบ็เขา้คลงัสนิคา้ บรกิารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และบรกิารบรหิารสนิคา้

คงคลงั ใหแ้ก่ลกูคา้ผูนํ้าเขา้และสง่ออก โดยในปัจจบุนัเรามคีลงัสนิคา้ใหบ้รกิารในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพดา้นโลจสิตกิส ์ 

 

นโยบายการแข่งขนั 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามธุรกจิการใหบ้รกิารดงัน้ี 

1. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

      กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ผูนํ้าเขา้และผูส้่งออกสนิค้า โดยเน้นทีผู่้นําเขา้สนิค้าทัง้สนิคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

และสนิคา้อุปโภคบรโิภค ไดแ้ก่ สนิคา้ดา้นโทรคมนาคมและคอมพวิเตอร ์เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง อาหาร ยาและเวชภณัฑ ์

เป็นตน้ 
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2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบับรหิารโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกัเป็นผู้นําเข้าและผู้จดัจําหน่ายสนิค้า ทัง้ในประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีมูลค่า

ค่อนขา้งสงู โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามต้องการใชบ้รกิารดา้นคลงัสนิคา้ การบรหิารสนิคา้คงคลงั รวมทัง้การกระจาย

สนิค้าภายในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหารที่มสีาขาอยู่ภายใน

หา้งสรรพสนิค้า ผู้จดัจําหน่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและอุปกรณ์สํานักงาน ผู้จดัจําหน่ายอุปกรณ์กฬีา ผู้ผลติและจดั

จาํหน่ายผลติภณัฑส์ขุภาพและความงาม และผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้เครื่องแต่งกาย อาท ิเสือ้ผา้และกระเป๋าแฟชัน่ 

 

สภาวะการแข่งขนั 

1. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

 การแข่งขนัในธุรกจิการรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศอยู่ในระดบัสงูจากการที่มผีู้ให้บรกิารในตลาด

เป็นจํานวนมากทัง้ผู้ให้บรกิารในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบัโลก  และการที่แนวโน้มดา้นการส่งออกของ

ไทย เปลีย่นจากเดมิทีเ่ป็นกลุ่มสนิคา้ดา้นการเกษตร มาเป็นการพฒันาสนิคา้ทีม่มีลูค่าสงูมากขึน้ ดงันัน้แมมู้ลค่าในการ

สง่ออกจะสงูขึน้ แต่อตัราการเตบิโตของปรมิาณการสง่ออกมแีนวโน้มลดลง อาจส่งผลต่อปรมิาณการใชบ้รกิารดา้นโลจิ

สตกิส ์ทีค่ดิค่าระวางตามปรมิาณการขนสง่  

 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบับรหิารโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ 

 ปัจจุบนัธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรมกีารเปิดใหบ้รกิารกนัอย่างแพร่หลาย ทัง้คู่แข่งรายใหญ่ที่

เป็นบรษิัทขา้มชาติ และคู่แข่งทีเ่ป็นบรษิัทของไทยอกีจํานวนมากที่ให้บรกิารในลกัษณะเดยีวกนั ทําใหก้ลุ่มบรษิัทฯ 

ต้องทําการวางตําแหน่งขององคก์รในทศิทางทีช่ดัเจน เพื่อใหง้่ายในการสื่อสาร และแข่งขนักบัคู่แข่งต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ  

 

กลยุทธท์างการตลาด-  ธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

1) การใหบ้รกิารแบบครงวงจร 

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการเป็นผูใ้หบ้รกิารแบบครบวงจร (One-stop Service) มกีารใหบ้รกิารครอบคลุมทุกขัน้ตอน

ของการดําเนินงานธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเน้นจุดแขง็ทัง้ของ TLG ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศ และ TSC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโลจสิติกส์ภายในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการและ

สามารถนําเสนอโซลชูัน่สท์ีม่ปีระสทิธภิาพ และตน้ทุนโลจสิตกิสท์ีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้หแ้ก่ลกูคา้ 

 

2) การมุ่งเน้นสรา้งความแตกต่างใหผ้ลติภณัฑโ์ลจสิตกิส ์

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการสรา้งความแตกต่างในการใหบ้รกิาร โดยใชค้วามชํานาญในการบรหิารโลจสิตกิสอ์ย่างมี

ประสทิธภิาพ ตัง้แต่การวางแผนขนสง่ การจดัเกบ็ และกระจายสนิคา้ตามคําสัง่ซือ้ทีไ่ดร้บั วเิคราะหข์อ้มูลในการแกไ้ข

ปัญหาใหก้บัลกูคา้เพื่อใชใ้นการลดตน้ทุน หรอืแกไ้ขปัญหาในการทาํงานใหก้ารทาํงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมุ่งเน้นที่

จะเป็นผูนํ้าการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบักลุ่มสนิคา้ทีก่ลุ่มบรษิทัตัง้เป้าหมายไว ้ 

 

3) การมุ่งเน้นพฒันาผลติภณัฑโ์ลจสิตกิสใ์หม่ๆ 

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาผลติภณัฑโ์ลจสิตกิสใ์หม่ๆ เพื่อรองรบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละ

รปูแบบการคา้ใหม่ รวมถงึพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นไป เช่น E-fulfillment เพื่อรองรบักลุ่มลกูคา้ E-commerce  

 

4) การพฒันาบุคลากรใหเ้ป็น Logistics Solution Partner 
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กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตและการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัลูกค้าในระยะยาว โดยเน้นพฒันาศักยภาพ

บุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถในการเป็นที่ปรกึษาและให้บรกิารด้านโลจสิติกส ์ผ่านการรบัฟังปัญหาและความ

ตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั เพื่อสรา้งโลจสิตกิสโ์ซลชูัน่สใ์หต้อบโจทยล์กูคา้แต่ละราย 

5) การยกระดบัและพฒันาคุณภาพการบรกิารอย่างต่อเน่ือง 

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพ มคีวามตรงต่อเวลาและปลอดภยั ดว้ยประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการคุณภาพในการใหบ้รกิาร โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

- TLG ได ้ISO9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ ในปี 2559 

 - TSC ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ ใน

ปี 2560 

 

4. กลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

 

4.1 ธรุกิจการให้บริการโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ล สินค้าอนัตราย (Hazardous and Dangerous 

Goods Logistics Integrator) 

ดําเนินธุรกจิเป็นผู้ให้บรกิารด้านโลจสิติกสแ์บบครบวงจร (Logistics Integrator) ให้บรกิารขนส่งสนิค้า

อนัตรายและเคมภีณัฑร์ะหว่างประเทศทัง้ทางอากาศและทางทะเล บรกิารเดนิพธิกีารศุลกากรและตวัแทนออกของ 

(Customs Clearance) ทัง้สาํหรบัการนําเขา้และการสง่ออก บรกิารคลงัสนิคา้และจดัการสนิคา้คงคลงัสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายและเคมภีณัฑโ์ดยเฉพาะ และบรกิารขนสง่และกระจายสนิคา้ในประเทศหรอืจดัสง่ออกจากคลงัสนิคา้ไปยงั

ต่างประเทศ โดยในปัจจุบนัเรามคีลงัสนิค้าเฉพาะทางสําหรบัเคมีภณัฑ์และสนิค้าอนัตรายให้บรกิารตัง้อยู่ใน

โครงการ Ticon Logistics Park บนถนนบางนา-ตราด กม. 39 จ.ฉะเชงิเทรา บนพืน้ที ่23,735 ตร.ม. ซึง่มทีัง้พืน้ที่

จดัเกบ็สนิคา้ทัว่ไปและจดัเกบ็แบบหอ้งเยน็ 

 

4.2 ธรุกิจผูใ้ห้บริการด้านบรรจภุณัฑสิ์นค้าอนัตราย (Dangerous Goods Packaging Solution Provider) 

ดําเนินธุรกจิการจดัจําหน่ายบรรจุภณัฑแ์ละใหบ้รกิารรบับรรจุสาํหรบัสนิค้าอนัตรายทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิค้า

ทางอากาศ 

 

นโยบายการแข่งขนั 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตรายแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามธุรกจิ

การใหบ้รกิารดงัน้ี 

1. ธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์(Hazardous and Dangerous Goods  

Logistics Integrator) 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมเคม ีเช่น บรษิทัผูผ้ลติ ผูจ้ําหน่าย และผูใ้ชเ้คมภีณัฑแ์ละ

สนิคา้อนัตราย เป็นตน้ รวมถงึบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยฐานของลูกคา้ของบรษิทั

มากกว่ารอ้ยละ 90 เป็นบรษิัทขา้มชาต ิ(Multinational Corporation) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัจากทวปียุโรป ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น เกาหล ีจนี เป็นหลกั  ในขณะทีบ่รษิทัในประเทศไทยสว่นใหญ่เป็นบรษิทัรายย่อย (SME)  

ลกัษณะการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ที่เป็นบรษิัทขา้มชาต ิส่วนใหญ่หากมปีรมิาณงานจํานวนมากจะดําเนินการใน

ลกัษณะการเปิดประมูลเพื่อแข่งขนัการให้บริการและจะมีการลงนามสญัญาการให้บริการเป็นระยะเวลา 1-3 ปี 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้อนัตราย  
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2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารดา้นบรรจุภณัฑส์นิคา้อนัตราย (Dangerous Goods Packaging Solution Provider) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสําคญัได้แก่ผู้ให้บรกิารโลจสิติกส ์ที่เลอืกใช้บรกิารแบ่งบรรจุ บรกิารสําแดงขอ้มูลสนิค้า

อนัตราย และการตดิฉลากบรรจุภณัฑใ์หม้คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของการขนส่งสนิคา้อนัตรายระหว่างประเทศ

ทางอากาศของ DGP กลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมยานยนตท์ีเ่น้นมาตรฐานบรรจุภณัฑค์ุณภาพและมาตรฐานสงู และกลุ่ม

ลูกค้าในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่เน้นในด้านการส่งตัวอย่างสารเคมี (สนิค้าอนัตราย) ไปยงัประเทศต่างๆที่ลูกค้า

ตอ้งการเปิดตลาดใหม่ 

 

สภาวะการแข่งขนั 

 รูปแบบของธุรกจิของกลุ่มบรษิทั มุ่งเน้นใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรสาํหรบัอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์

และสนิค้าอนัตรายเป็นหลัก โดยการนําองค์ความรู้เฉพาะด้านสารเคมีและสนิค้าอนัตรายมาผสานกับการบริหาร

จดัการโลจสิตกิสแ์บบบูรณาการ  ทําใหลู้กคา้ส่วนใหญ่ของบรษิัทจะเลอืกใชบ้รกิารดา้นโลจสิติกสม์ากกว่า 1 บรกิาร 

(Multi-Services หรอื Integrated Services)   ภาวะของการแขง่ขนัในธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัสารเคมแีละสนิคา้อนัตราย

น้ีพบว่ามลีกัษณะทีเ่ฉพาะตวัเน่ืองจากมคีู่แข่งในตลาดน้อยราย ทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรสาํหรบั

สารเคมแีละสนิค้าอนัตรายได้เช่นเดยีวกบัทางกลุ่มบรษิัท ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นคู่แข่งทีใ่ห้บรกิารด้านโลจสิติกสบ์าง

บรกิารแก่กลุ่มสนิคา้ทีเ่ป็นสารเคมแีละสนิคา้อนัตราย หรอืคู่แข่งทีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ดค้รบวงจรแต่การใหบ้รกิารจะ

ไม่ไดม้คีวามชาํนาญเฉพาะดา้นเกีย่วกบัสารเคมแีละสนิคา้อนัตราย และดว้ยสภาวะของการใหค้วามสาํคญัแก่การรกัษา

ความปลอดภัย ทัง้ด้านชีวอนามยั สิง่แวดล้อม และความมัน่คง ทางภาคอุตสาหกรรมเคมีจงึเริ่มให้ความสําคญักบั

ศกัยภาพของผู้ประกอบการโลจสิติกสใ์นการให้บรกิารขนส่งและกระจายสนิค้าอนัตรายและสารเคมไีด้อย่างถูกต้อง 

ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกําหนดด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่มีความซับซ้อนและมีความยุ่งยากมากขึ้น 

นอกจากน้ี  การใหบ้รกิารด้านบรรจุภณัฑส์าํหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตรายสาํหรบัการขนส่งทางอากาศ ต้องอาศยั

ความรูค้วามเขา้ใจในขอ้กําหนดดา้นการขนส่งสนิคา้อนัตรายทางอากาศทีบ่งัคบัใชโ้ดย IATA/ICAO ซึง่ผูใ้หบ้รกิารรบั

ขนส่งจําเป็นต้องไดร้บัการอบรมความรู้เฉพาะเพื่อดําเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดสากลอย่างเคร่งครดั ดงันัน้จงึ

เป็นโอกาสทีด่ใีนการลดระดบัการแขง่ขนัและเอือ้ต่อการเตบิโตของดาํเนินธุรกจิน้ีในอนาคต 

 

กลยุทธท์างการตลาด-  ธรุกิจการให้บริการโลจิสติกสส์าํหรบัสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ ์ 

1) การใหบ้รกิารแบบครบวงจรสาํหรบัอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์และสนิค้าอนัตรายโดยเฉพาะ และการเป็นผู้จําหน่าย

และใหบ้รกิารดา้นบรรจุภณัฑส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายชัน้นําในระดบัภูมภิาคและขยายธุรกจิสูร่ะดบัโลก 

 กลุ่มบรษิทัมวีตัถุประสงค์ในการพฒันาและดําเนินการให้กลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารด้านโลจสิติกสแ์บบครบ

วงจรแก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายโดยเฉพาะ (Specialized Logistics Integrator)  จงึมุ่งเน้น

การพฒันาบริการให้มีครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะทางมากขึน้ของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม

เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย  โดยพฒันาการใหบ้รกิารรูปแบบต่างๆ แก่ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เช่น การจดัตัง้ HTM เพื่อ

เป็นบริษัทขนส่งและกระจายสนิค้าอนัตรายโดยเฉพาะ ซึ่งจําเป็นต้องมีองค์ประกอบด้านคุณภาพการบริการของ

พนกังานขบัรถ คุณภาพรถบรรทุกรวมถงึระบบการบาํรุงรกัษา และระบบบรหิารจดัการภายในทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่

ความเขม้งวดในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้มและความมัน่คง และไดจ้ดัตัง้ DGP เพื่อใหบ้รกิารดา้น

บรรจุภณัฑส์นิคา้อนัตรายทีผ่่านการควบคุมคุณภาพ และผ่านการทดสอบและรบัรองมาตรฐานของบรรจุภณัฑส์นิค้า

อนัตรายตามขอ้กาํหนดดา้นการทดสอบบรรจุภณัฑแ์ละการขนสง่สนิคา้อนัตรายของสหประชาชาต ิการใหบ้รกิารทีค่รบ

วงจรจะมสีว่นช่วยใหล้กูคา้เลอืกใชบ้รกิารและเพิม่รายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัมากขึน้   
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2) การมจีุดยนืทางดา้นกลยุทธท์ีช่ดัเจน ในการเป็นผูท้คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้นโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละ

สนิคา้อนัตราย 

กลุ่มบริษัทวางตําแหน่งด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจสิติกส์สําหรบั

สนิคา้อนัตราย (DG Logistics Specialist) ซึง่เป็นการสือ่สารถงึความเขา้ใจในเชงิลกึของบรกิารทีก่ลุ่มบรษิทัมไีปสู่กลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมายหลกัทีส่่วนใหญ่ทีเ่ป็นบรษิทัขา้มชาต ิ(Multinational Corporation) ในอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ ์โดยเน้น

องคป์ระกอบทีส่าํคญัของการดาํเนินธุรกจิดว้ยคุณค่า 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. องคค์วามรูด้า้นการจดัการสารเคม ี(Chemical Knowledge) 

การจดัการสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑเ์ป็นเรื่องทีล่ะเอยีดอ่อนและมคีวามซบัซอ้นสงู  จงึจาํเป็นต้อง

ใชค้วามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของบุคลากร รวมถงึความเขา้ใจในกฎหมาย ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบิตัิ

ทัง้ในระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ กลุ่มบรษิัทจงึจดัให้มรีะบบบรหิารจดัการองค์ความรู้ภายใน การ

วางแผนการฝึกอบรมความรู้ด้านสนิค้าอนัตรายและเคมีภัณฑ์เฉพาะทางไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นผู้

ให้บรกิารด้านโลจิสติกสแ์บบครบวงจรที่มอีงค์ความรู้เชิงเทคนิค (Technical Knowledge Based DG 

Logistics Integrator) และนําไปสูก่ารพฒันาบรกิารมลูค่าเพิม่ใหม่ๆ และการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  

  2. ความเชีย่วชาญดา้นโลจสิตกิส ์(Logistics Expertise) 

กลุ่มบรษิทัมกีารพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง โดยไดร้บัรางวลั และการ

รบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารต่างๆ ดงัน้ี 

- HLM ไดร้บัรางวลั Prime Minister’s Export Award (PM Export Award) จากกรมส่งเสรมิ

การคา้ระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2554 และไดร้บัรางวลั Export Logistics Model Award (ELMA) จากกรม

สง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ในปี 2551 2552 และ 2554  

- HLM ได้รบัรางวลัประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น (The Thai Chamber of 

Commerce Business Ethics Standard Test Award) จากหอการคา้ไทย ในปี พ.ศ. 2552 

- HLM ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิาร ISO 9001: 2008 เมื่อวนัที ่12 ตุลาคม พ.ศ. 

2554  

  3. ความเป็นเลศิดา้นความปลอดภยั (Safety Excellence) 

กลุ่มบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลศิดา้นความปลอดภยั อาชี

วอนามยั สิง่แวดลอ้ม และความมัน่คง โดยการดําเนินธุรกจิภายใต้ปรชัญา Responsible Care® ดูแลดว้ย

ความรบัผดิชอบ ซึง่หมายถงึการมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้ง  ตรงไปตรงมา โปร่งใส และตรวจสอบ

ไดเ้สมอ เพื่อการพฒันาของธุรกจิอย่างยัง่ยนืในระยะยาว 

 

3) การให้ความรู้และมสี่วนร่วมในเครอืข่ายหน่วยงานต่างๆ และการดําเนินกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(Corporate Social Responsibilities) เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัความสาํคญัของการขนส่งเคมภีณัฑ์

และสนิคา้อนัตราย 

กลุ่มบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการมสี่วนร่วมในเครอืข่ายหน่วยงานต่างๆ และกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม เพื่อเป็นการสร้างเครอืข่ายทางธุรกจิและช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ขององค์กรใหเ้ป็นองค์กรที่มอีงค์ความรู้เชงิ

เทคนิค มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง รวมถงึสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ทีเ่ลอืกใชบ้รกิารเพื่อความยัง่ยนืของธุรกจิใน

ระยะยาว การเข้าร่วมประชุมและการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรและสถาบันต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการมคีวามรู้เกีย่วกบัโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายมากขึน้ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสนิค้า

อนัตรายหนัมาเลอืกใชผู้้ให้บรกิารด้านโลจสิตกิสส์ําหรบัสนิคา้อนัตรายโดยเฉพาะ อย่างเช่นกลุ่มบรษิทัมากขึน้ โดย
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ผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมผ่านเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ผ่านการ

ดาํเนินการทีห่ลากหลายในหลายปีทีผ่่านมา เช่น 

ดา้นโลจสิตกิส ์

 การพฒันาคุณวุฒวิชิาชพีของธุรกจิผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ  ผูใ้หบ้รกิารขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

และศนูยก์ระจายสนิคา้ระหว่างประเทศ พฒันาหลกัสตูรอบรมและเป็นวทิยากรเรื่องการขนสง่สนิคา้อนัตรายในระดบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใหก้บัอุตสาหกรรมโลจสิตกิสใ์นภูมภิาค  

 การเป็นกรรมการของการประกวดรางวลั Export Logistics Model Award (ELMA) และเป็นวทิยากรถ่ายทอด

ประสบการณ์เพื่อสง่เสรมิการรวมประกวดรางวลัและยกระดบัอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์

 การเป็นวทิยากรอบรมให้กบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัฝึกอบรม มหาวทิยาลยั สมาคม ในภาคอุตสาหกรรมโลจิ

สติกสท์ัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งให้ความรู้ในด้านโลจสิติกส ์การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ การขนส่งและการ

จดัเกบ็สนิคา้อนัตราย การจาํแนกและการตดิฉลากสารเคม ีการประเมนิความเสีย่งสารเคม ีกฎหมายดา้นการกํากบั

ดแูลวตัถุอนัตรายในประเทศไทย เป็นตน้ 

 

ดา้นการจดัการสารเคม ี

 การพฒันาและขบัเคลื่อนแผนแม่บทดา้นการจดัการสารเคมแีห่งชาตฉิบบัที ่3 ฉบบัที ่4 และฉบบัที ่5 

 การจดังานประชุมเวทรีะดบัเอเชยีแปซฟิิคดแูลดว้ยความรบัผดิชอบ (Asia Pacific Responsible Care Conference 

- APRCC) ใหก้บัอุตสาหกรรมเคมขีองประเทศไทย และการเขา้ร่วมประชุมระดบัเอเชยีแปซฟิิคของสมาคมดูแล

ดว้ยความรบัผดิชอบในเอเชยีแปซฟิิค (Asia Pacific Responsible Care Organization) 

 การเขา้ร่วมประชุมระดบัต่างๆ เช่นการเขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาตวิ่าดว้ยการดําเนินการของโครงการดูแลดว้ย

ความรบัผดิชอบ (Responsible Care Leadership Group) การประชุมระดบัอาเซยีนว่าดว้ยการพฒันาการกรอบ

การดําเนินการจัดการสารเคมีในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Regulatory Co-operation 

Workshop) และการประชุมระดบัอาเซยีนว่าดว้ยการดําเนินการประเมนิความเสีย่งสารเคมขีองภาคอุตสาหกรรม

เคมใีนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Global Product Strategy Leadership Meeting) 

 การร่วมเป็นทีป่รกึษาโครงการพฒันาแผนการพฒันากรอบการดาํเนินการจดัการวตัถุอนัตราย และโครงการพฒันา

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคมสีาํหรบัอุตสาหกรรมยางพารา 

 การให้ความคดิเหน็เชงินโยบายและเชิงปฏิบตัิสําหรบักฎหมายด้านการจดัการสารเคมแีละสนิค้าอนัตรายของ

หน่วยงานราชการต่างๆ 

 การเป็นวิทยากรอบรมให้กบัสถาบนัการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม มหาวิทยาลยั สมาคม ในภาคอุตสาหกรรม

เคมภีณัฑท์ัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ใหค้วามรูใ้นดา้นการขนสง่และการจดัเกบ็สนิคา้อนัตราย การจําแนกและการตดิ

ฉลากสารเคม ีการประเมนิความเสีย่งสารเคม ีกฎหมายดา้นการกาํกบัดแูลวตัถุอนัตรายในประเทศไทย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

23 
 

 3.ปัจจยัความเส่ียง 

 

บรษิทัมปัีจจยัความเสีย่งหลกัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 

3.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจ 

1.ความเสีย่งจากการถูกยกเลกิสญัญาหรอืไม่ได้รบัการต่อสญัญาการเป็นตวัแทนการขายระวางสนิค้าแต่เพยีงผู้เดยีว 

(General Cargo Sales Agent – GSA) ของสายการบนิต่างๆ 

สาํหรบัธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการบนิ ปัจจุบนักลุ่มบรษิทั โดยการดําเนินงานของ TAC และ ANI มี

สญัญา GSA ในการเป็นตวัแทนการขายระวางสนิคา้ทีม่กีารใหบ้รกิารครอบคลุมทัง้งานขาย และงานปฏบิตักิารดา้น

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ใหก้บัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์

สายการบนิภูฏานแอรไ์ลน์ สายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน์ สายการบนิลนัคารโ์ก และสายการบนิเจจูแอร ์ ซึง่สญัญาส่วน

ใหญ่เป็นสญัญาระยะสัน้ทีม่อีายุสญัญาระหว่าง 1-3 ปี ซึง่หากกลุ่มบรษิทั ไม่ไดร้บัการต่อสญัญาหรอืสายการบนิยกเลกิ

สญัญากบักลุ่มบรษิทัจะสง่ผลใหอุ้ปทานระวางสนิคา้ทีก่ลุ่มบรษิทั มไีวร้องรบัความต้องการการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ

ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มบรษิทั และบุคคลภายนอกลดลง ซึง่อาจทําใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีรายได ้และมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้อง

หาระวางสนิคา้ทางอากาศจากคู่คา้รายอื่นๆหรอืจากสายการบนิอื่นๆในแต่ละเสน้ทางการบนิ และอาจส่งผลกระทบต่อ

รายไดข้องบรษิทัได ้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างด ีจงึมุ่งเน้นสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัสายการบนิต่างๆ และ

มุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ ในราคาทีแ่ขง่ขนัไดใ้หแ้ก่ลกูคา้ เพื่อสรา้งรายไดแ้ละปรมิาณการขายทีม่กีาร

เตบิโตอย่างต่อเน่ืองใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั คู่คา้ และสายการบนิต่างๆ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีก่ลุ่มบรษิทั  ไดร้บัการต่อสญัญา

จากสายการบนิต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา  นอกจากน้ีกลุ่มบรษิัทยงัมกีารติดต่อและ

เจรจาขอเป็นตวัแทนการขายระวางสนิคา้กบัสายการบนิอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการตดิต่อและเจรจาธุรกจิกบัสายการบนิทีม่ี

เสน้ทางการใหบ้รกิารทีไ่ม่ทบัซอ้นกบัเสน้ทางการบนิของสายการบนิทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทนการขายระวางสนิคา้ใน

ปัจจุบนั เพื่อเป็นการลดการพึง่พงิสายการบนิใดสายการบนิหน่ึงและเพิม่เสน้ทางการใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมมากขึน้ ซึง่

กลุ่มบรษิทั มจีาํนวนสายการบนิใหบ้รกิารดาํเนินงานเป็นตวัแทนการขายระวางสนิคา้ เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง  

อย่างไรกด็ใีนการเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้สาํหรบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีและสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี

เอก็ซน์ัน้ TAC มหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ scan สนิคา้ บรรจุสนิคา้ใตท้อ้งเครื่องและกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใน

เวลาทีจ่าํกดัทีเ่ทีย่วบนิจอดอยู่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ดว้ยเครื่องมอืและบุคลากรของ TAC เอง ซึง่หากสายการบนิ

จะยกเลกิสญัญากบั TAC ตวัแทนขายระวางสนิคา้รายใหม่จะตอ้งมปีระสบการณ์ ความชํานาญ อุปกรณ์และบุคลากรที่

พรอ้มในการจดัการบรรจุสนิคา้ใตท้อ้งเครื่อง ซึง่อาจตอ้งใชเ้วลาและการลงทุนในระดบัหน่ึง 

   

2.ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาค่าระวางขัน้ตํ่ารายปีทีต่อ้งชาํระใหแ้ก่สายการบนิภายใต้เงื่อนไขของสญัญา 

GSA 

สญัญาการ GSA อายุสญัญา 3 ปี ระหว่าง TAC กบัสายการบนิไทยแอร์เอเชยี และสญัญาอายุ 2 ปีระหว่าง 

TAC กบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์นัน้มกีารประกนัรายไดค้่าระวางขัน้ตํ่าต่อปีที ่TAC ต้องชําระใหส้ายการบนิ

ไทยแอรเ์อเชยี และสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ซึง่มลูค่ารายไดค้่าระวางขัน้ตํ่าในแต่ละปีนัน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ตามการพจิารณาและตกลงร่วมกนัระหว่าง TAC กบัสายการบนิไทยแอร์เอเชยี และสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์

โดยการพจิารณารายไดค้่าระวางขัน้ตํ่าจะพจิารณาจากปรมิาณระวางใหบ้รกิารในปีก่อนหน้า ประกอบกบัเสน้ทางการ

บนิใหม่ที่จะเปิดให้บริการ การเพิม่ขึน้ของปรมิาณระวางที่จะขายได้จากการเพิ่มเสน้ทางการบนิ และแนวโน้มของ
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เศรษฐกจิในแต่ละปี การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าค่าระวางขัน้ตํ่ารายปีทีต่้องชําระใหแ้ก่สายการบนิอาจส่งผลกระทบต่อ

ตน้ทุนและความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบรษิทั 

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงรายได้ค่าระวางขัน้ตํ่านัน้ ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อรายได้และ

ความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบรษิทั เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัเป็นหน่ึงในผูนํ้าของธุรกจิ GSA ในประเทศไทย และมี

เสน้ทางการบนิให้บรกิารขนส่งสนิค้าเป็นจํานวนมาก   นอกจากน้ีกลุ่มบรษิัทยงัมนีโยบายการคิดค่าบรกิารที่อยู่ใน

รปูแบบตน้ทุนบวกกาํไรขัน้ตํ่า สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทั สามารถลดความผนัผวนของกาํไรจากการใหบ้รกิารไดใ้นระดบัหน่ึง  

 

3.ความเสีย่งจากการถูกยกเลกิสญัญาการเป็นตวัแทนสายการเดนิเรอื 

สาํหรบัธุรกจิตวัแทนสายการเดนิเรอืและบรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบเตม็ตู้คอน

เทนเนอร ์ภายใตก้ารดาํเนินงานของ TMA และ CKT ซึง่เป็นตวัแทนในการขายระวางสาํหรบัการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้

ทางเรอืของสายการเดนิเรอื CK Line ลําดบั ซึง่สญัญาการเป็นตวัแทนเป็นสญัญาที่ไม่มกีําหนดวนัสิน้อายุสญัญา 

อย่างไรกด็ ีเน่ืองจาก TMA และ CKT ประกอบธุรกจิการเป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืใหแ้ก่สายการเดนิเรอืเพยีงสายการ

เดนิเรอืเดยีว TMA และ CKT มคีวามเสีย่งในการถูกยกเลกิสญัญา  

กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างด ีจงึมุ่งเน้นสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัสายการเดนิเรอืและ

การใหบ้รกิารทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ ในราคาทีแ่ข่งขนัไดใ้ห้แก่ลูกคา้ เพื่อสรา้งรายไดใ้หส้ายการเดนิเรอืและเพื่อสรา้ง

รายไดท้ีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีต่ลอดระยะเวลากว่า 10 ปีทีผ่่านมากลุ่มบรษิทั ไม่เคยถูกบอกเลกิ

สญัญาจากสายการเดนิเรอืใด นอกจากน้ีการที ่CKT เป็นบรษิทั ร่วมทุนของบรษิทั CK Line ประเทศเกาหล ีผูเ้ป็น

ผูป้ระกอบการสายการเดนิเรอื CK Line โอกาสที ่CKT จะถูกบอกเลกิสญัญานัน้จงึอยู่ในระดบัทีต่ํ่ามากเน่ืองจากบรษิทั

แม่ของสายการเดนิเรอืมกีารร่วมทุนใน CKT เองโดยตรง  

และเพื่อลดความเสีย่งจากการประกอบธุรกจิตวัแทนสายการเดนิเรอื กลุ่มบรษิทัโดย TMA ไดม้กีารพฒันาการ

ให้บรกิารเพิม่ขึน้จากการให้บรกิารจดัส่งสนิค้าทางทะเล เป็นการให้บรกิารขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 

Transport) ซึง่ ขยายขอบเขตการให้บรกิารของกลุ่มบรษิทั ไปยงัการให้บรกิารการดําเนินการดา้นพธิกีารศุลกากรที่

ท่าเรอื และการใหบ้รกิารขนสง่ต่อเน่ืองจากท่าเรอืไปยงัจุดหมายปลายทางตามทีลู่กคา้ต้องการ ทัง้ภายในประเทศและ

การขนส่งขา้มพรมแดนไปยงัประเทศเพื่อนบา้น (Cross Border Service) เพื่อเพิม่บรกิารใหค้รอบคลุมความต้องการ

ของลกูคา้และเพิม่รายไดแ้ละช่องทางการหารายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทั นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัยงัมกีารหาพนัธมติรเพื่อเป็น

ตวัแทนสายการเดนิเรอืในเสน้ทางทีบ่รษิทัยงัไม่ไดเ้ป็นตวัแทนเพิม่เตมิอกีดว้ย  

 

4.ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าระวาง  

ตน้ทุนค่าระวางเครื่องบนิและตน้ทุนค่าระวางเรอืถอืเป็นตน้ทุนหลกัในการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยในปี 

2558 – ปี 2560 ตน้ทุนค่าระวางเครื่องบนิคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 89.0 รอ้ยละ 93.9 และรอ้ยละ 87.5 ของตน้ทุนรวม 

และตน้ทุนค่าระวางเรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5.6 รอ้ยละ 3.1 และรอ้ยละ 2.7 ของตน้ทุนรวม ตามลาํดบั ราคาค่าระวาง

เครื่องบนิและค่าระวางเรอืเปลีย่นแปลงไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ความผนัผวนของราคาค่าระวางเครื่องบนิ

และค่าระวางเรอืมผีลกระทบต่อตน้ทุนการใหบ้รกิารและกาํไรสทุธขิองกลุ่มบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั หากกลุ่มบรษิทัไม่

สามารถปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ตามตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ได ้

กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างด ี จงึมกีารวางแผนต่างๆ ในการบรหิารจดัการตน้ทุนค่า

ระวางเครื่องบนิและค่าระวางเรอือย่างระมดัระวงั  

สําหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในการประกอบธุรกิจตัวแทนสายการบิน ราคาต้นทุนค่าระวาง

เครื่องบนิของกลุ่มบรษิทัเป็นตน้ทุนคงที ่โดยกลุ่มบรษิทัจ่ายค่าระวางเครื่องบนิใหแ้ก่สายการบนิในรปูแบบเหมาจ่ายทุก
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เสน้ทางการบนิของสายการบนิตามทีม่กีารระบุไวใ้นสญัญา GSA และในการประกอบธุรกจิผูใ้หบ้รกิารขนสง่ทางอากาศ 

ตน้ทุนค่าระวางทีผ่นัแปรตามราคาตลาด เป็นตน้ทุนทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บัมาจากสายการบนิหรอืตวัแทนสายการบนิต่างๆ

โดยตรง ไม่ได้มกีารผ่านตวัแทนอื่นแต่อย่างใด ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจดัการราคาค่าระวางสนิค้าทาง

อากาศใหเ้ป็นราคาทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาด ซึง่ราคาค่าระวางสนิคา้ในแต่ละเสน้ทางเป็นราคาทีม่รีาคาตลาดอา้งองิ 

และการเสนอราคาต่อลกูคา้บรษิทัเสนอราคาในราคาตน้ทุนบวกกําไรขัน้ตํ่า ดงันัน้กลุ่มบรษิทั จงึสามารถผลกัความผนั

ผวนดา้นราคาน้ีไปยงัลูกคา้ไดส้่วนหน่ึง อกีทัง้การทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศรายใหญ่ทีม่กีาร

จองพื้นทีร่ะวางสนิคา้ค่อนขา้งมาก ทําให้กลุ่มบรษิัทมอีํานาจการต่อรองราคาค่าระวางทีค่่อนขา้งสงู ส่งผลใหร้าคาค่า

ระวางสนิคา้ทีก่ลุ่มบรษิัท ได้รบัเป็นราคาทีม่อีตัราการผนัผวนตํ่ากว่าราคาทีผู่ป้ระกอบการรายย่อยไดร้บัจากตวัแทน

สายการบิน  ทําให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขนักับคู่แข่งด้วยความผันผวนทางด้านราคาที่ตํ่ ากว่า

ผูป้ระกอบการรายเลก็รายอื่น 

สาํหรบัธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ระว่างประเทศทางเรอื กลุ่มบรษิทัมกีารคาดการณ์ปรมิาณความต้องการ

ขนสง่ของลกูคา้และจองระวางเป็นปรมิาณมากในคราวเดยีวกนัเพื่อเพิม่อํานาจการต่อรองราคา กลุ่มบรษิทั ดําเนินการ

ให้มกีารตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกล้ชดิเพื่อคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มราคาค่าระวาง เพื่อใหส้ามารถ

กําหนดราคาให้บรกิารให้มสี่วนต่างกําไรที่สามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงของราคาได้  นอกจากน้ีหากเสน้ทางการ

ขนสง่ทีล่กูคา้ตอ้งการเป็นเสน้ทางทีส่ายการเดนิเรอืทีก่ลุ่มบรษิทัฯเป็นตวัแทน กลุ่มบรษิทัจะเลอืกใชบ้รกิารของสายการ

เดนิเรือนัน้ๆ เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัด้านราคาและการทํากําไร นอกจากวธิีการบริหารต้นทุนที่กล่าว

มาแลว้กลุ่มบรษิทั ยงัไดร้บัประโยชน์จากการร่วมทุนกบับรษิทั ECU Hold NV จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรวมรวบ

สนิคา้เพื่อการขนสง่สนิคา้ทางทะเลชัน้นําระดบัโลก จดัตัง้ ECU ใหบ้รกิารในการรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ

ทางทะเล การร่วมทุนกบับรษิทัผูใ้หบ้รกิารชัน้นําระดบัโลก ทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเล

ผ่านการใหบ้รกิารของบรษิทัร่วมทุนทีม่อีํานาจการต่อรองเรื่องราคากบัสายการเดนิเรอืต่างๆ เน่ืองจาก ECU มบีรษิทั

แม่เป็นผู้ให้บรกิารรวมรวบสนิค้าเพื่อการขนส่งสนิค้าแบบ NVOCC ทางทะเลชัน้นําระดบัโลกที่มีสํานักงานสาขา

มากกว่า 300 สาขาทัว่โลก ใหบ้รกิารใน 160 ประเทศ ครอบคลุมการใหบ้รกิารในเมอืงท่าตน้ทางและปลายทางมากกว่า 

4,000 เมอืงทัว่โลก และมปีรมิาณการขนสง่ทัว่โลกของกลุ่มรวมมากกว่า 6.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตร หรอืมากกว่า 250,000 

ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและการทํากําไรเพิ่มขึ้นจาก

ความสามารถในการบรหิารจดัการค่าระวาง ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีทําใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งจาก

ความผนัผวนของค่าระวางสนิคา้ได ้

 

5.ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 

ธุรกจิบรกิารโลจสิตกิสใ์นประเทศไทยเป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัสงู  มจีํานวนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเป็น

จํานวนมากเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องการเงินลงทุนสูงแต่เน้นการมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า และ

ความสามารถในการขายระวางซึง่ทาํใหคู้่แขง่ขนัรายใหม่สามารถเขา้มาแขง่ขนัในอุตสาหกรรมไดง้่าย  หากการแข่งขนั

มคีวามรุนแรงมากขึน้หรอืมผีู้ประกอบการรายใหม่เพิม่ขึน้ อาจส่งผลต่อการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ทําใหก้ลุ่ม

บรษิทั มลีกูคา้น้อยลงหรอืทาํใหต้อ้งลดราคาค่าบรกิาร ซึง่อาจมผีลทาํใหร้ายไดแ้ละกาํไรของกลุ่มบรษิทัลดลง  

 อย่างไรกด็ตีามขอ้มูลสถติิของสํานักงานส่งเสรมิพฒันาธุรกจิ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ณ วนัที่ 31 มกราคม 

2559 ประเทศไทยมจีาํนวนผูป้ระกอบการโลจสิตกิสร์วม 14,117 ราย แบ่งเป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็จํานวน 13,267 

ราย  ผูป้ระกอบการขนาดกลางจาํนวน 557 ราย และผูป้ระกอบการขนาดใหญ่จํานวน 293 ราย ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย

ละ 93.58 ร้อยละ 3.93 และร้อยละ 2.07 ของผู้ประกอบการทัง้หมดในอุตสาหกรรมตามลําดบั ซึ่งจะเห็นว่า

ผู้ประกอบการเกือบทัง้หมดเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หากแบ่งผู้ประกอบการตามประเภทการให้บริการ  

ผู้ประกอบการมากกว่าครึ่งหน่ึงหรือประมาณร้อยละ 58.11  ประกอบธุรกิจการขนส่งสนิค้าโดยเฉพาะ และมี
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ผูป้ระกอบการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรหิารสนิคา้คงคลงัคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.14  ผูป้ระกอบการใหบ้รกิารพธิกีาร

ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบังานโลจสิตกิสค์ดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 23.1 ผูป้ระกอบการใหบ้รกิารงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศคดิ

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8.45 และผูป้ระกอบการใหบ้รกิารขนสง่พสัดุไปรษณียภณัฑค์ดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.19 ของจํานวน

ผูป้ระกอบการรวมในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์ ขอ้มูลเหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าในความเป็นจรงิแลว้ธุรกจิบรกิารโลจสิตกิส์

เป็นธุรกจิทีค่่อนขา้งกระจดักระจาย   ในขณะทีก่ลุ่มบรษิทัใหบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิสค์รอบคลุมทุกบรกิาร (ยกเวน้การ

ใหบ้รกิารงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ) ซึง่มผีูป้ระกอบการจาํนวนน้อยรายทีส่ามารถใหบ้รกิารครอบคลุมทุกบรกิารที่

เกีย่วเน่ืองกบับรกิารโลจสิตกิสเ์ช่นเดยีวกบักลุ่มบรษิทั  กลุ่มบรษิทัจงึมคีวามสามารถในการแข่งขนัและการใหบ้รกิารที่

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ค่อนขา้งสงู 

การแข่งขนัในธุรกจิโลจสิติกสเ์น้นความชํานาญในเสน้ทางและการจดัการของแต่ละประเภทของสนิคา้ ความ

รวดเรว็ในการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ การมเีครอืข่ายทีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถในการจดัหาบรกิาร

ใหแ้ก่ลกูคา้ในราคาทีเ่หมาะสม ตรงตามความต้องการของลูกคา้และมปีระสบการณ์ทีไ่วใ้จได ้ความเชีย่วชาญในธุรกจิ

จะถูกสัง่สมมาจากประสบการณ์ในการให้บริการ กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างมากมายาวนาน 

เน่ืองจากประสบการณ์ที่ส ัง่สมมากว่า 26 ปี และมีลูกค้าที่ใช้บริการกลุ่มบริษัทมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจไม่มี

ผูป้ระกอบการมากนกัทีท่าํได ้

นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัยงัตระหนักถงึความเสีย่งจากการแข่งขนัจงึมกีารพฒันาและขยายการบรกิารมุ่งเน้นการ

ให้บรกิารอย่างครบวงจรให้ครอบคลุมความต้องการบรกิารด้านโลจสิติกสข์องลูกค้าในทุกๆด้าน โดยแบ่งกลุ่มธุรกจิ

ใหบ้รกิารออกเป็น 4 กลุ่มธุรกจิอนัไดแ้ก่กลุ่มธุรกจิการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ กลุ่มธุรกจิการขนส่งสนิคา้ทางทะเลและ

ทางบก กลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิติกส ์ และกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย  โดยให้

ความสาํคญัในการใหบ้รกิารในแต่ละบรกิารในเชงิลกึเพื่อใหเ้กดิความชํานาญเฉพาะดา้น สามารถรองรบัทัง้กลุ่มลูกคา้

เฉพาะทางและลูกคา้ทัว่ไปได้  กลุ่มบรษิัทยงัมุ่งเน้นการยกระดบัความสามารถในการใหบ้รกิารต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และพฒันาระบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ ลดความซํ้าซอ้นในการทํางาน เพิม่

ความรวดเรว็ในการตอบสนองงาน และช่วยลดค่าใชจ้่าย เพื่อสรา้งความแตกต่างใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั อกีทัง้กลุ่มบรษิทั ได้

ทําการร่วมทุนกบับรษิทัพนัมติรทางธุรกจิต่างชาตทิัง้ทีเ่ป็นบรษิทัในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก อาท ิECU CWT CK 

Line และ Excel Air Group เพื่อป้องกนัการลงทุนและการเขา้มารุกตลาดโลจสิตกิสข์องบรษิทัต่างชาต ิซึง่การขยายตวั

และพฒันาการใหบ้รกิารต่างๆ ของกลุ่มบรษิทั เป็นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและรกัษาลกูคา้ของบรษิทั 

 

6.ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิทัมกีารดาํเนินธุรกจิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบบรษิทัจาํกดัและในรูปแบบสาขาของกลุ่มบรษิทั ทําให้

อาจมคีวามเสีย่งจากการดาํเนินธุรกจิในต่างประเทศ เน่ืองจากความแตกต่างและความไม่คุน้เคยในกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

และวฒันธรรม อกีทัง้ตลาดต่างประเทศอาจมบีรษิทัต่างชาตจิาํนวนมากทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะใกลเ้คยีงกนักบัธุรกจิของ

กลุ่มบรษิทั ดงันัน้การขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ อาจทําใหก้ลุ่มบรษิทัต้องเผชญิกบัการแข่งขนักบัคู่แข่งทางการคา้

และความเสีย่งดงัทีก่ล่าวมาแลว้มากขึน้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึมกีารจดัทําการวเิคราะห์ขอ้มูลธุรกจิและขอ้มูลความเสีย่งในดา้น

ต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจการลงทุนในประเทศต่างๆ โดยกลุ่มบรษิทัมนีโยบายพจิารณา

หาพนัธมติรทางธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ในธุรกจิโลจสิตกิสใ์นแต่ละประเทศมาเป็นผูร่้วมทุนในธุรกจิ

เพื่อช่วยบรหิารจดัการธุรกจิทัง้ในดา้นกฎหมายขอ้บงัคบั วฒันธรรม และการแขง่ขนั อกีทัง้การลงทุนจดัตัง้และประกอบ

ธุรกิจในประเทศต่างๆ ต้องการเงินลงทุนที่มีจํานวนค่อนข้างสูง การมีผู้ร่วมทุนจะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาด

ประสบการณ์ในการลงทุนในประเทศนัน้ๆ และพนัธมติรในต่างประเทศเหล่านัน้ยงัมสี่วนในการช่วยบรษิทัทําธุรกจิใน

ต่างประเทศอกีดว้ย 
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7.ความเสีย่งจากการดาํเนินการขนสง่ทีม่คีวามเสยีหายหรอืการสง่มอบสนิคา้ล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนดเวลา   

การประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรของกลุ่มบรษิทั มคีวามเสีย่งจากการถูกฟ้องรอ้ง

จากการใหบ้รกิารอนัเน่ืองมาจากความเสยีหายของสนิคา้ การสญูหายของสนิคา้ การเกดิอุบตัเิหตุระหว่างปฏบิตังิาน 

หรอืการขนสง่ล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนด ทีอ่าจมสีาเหตุมาจากการเกดิอุบตัเิหตุทีรุ่นแรง เช่นการเกดิเพลงิไหม ้หรอือาจมี

สาเหตุมาจากภยัธรรมชาต ิ เช่นพายุฝนหรอืเหตุสดุวสิยัอื่นๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิทัง้สว่น

ทีเ่ป็นทรพัยส์นิภายใตก้รรมสทิธขิองลกูคา้และของกลุ่มบรษิทั ทาํใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการชดเชยคา่เสยีหาย ค่าปรบั และ

สง่ผลกระทบต่อชื่อเสยีงและรายไดข้องกลุ่มบรษิทั ในปี 2559 และ ปี 2560 กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการชดเชย

ค่าเสยีหายใหแ้ก่ลกูคา้รวมเป็นมลูค่า 1.09 ลา้นบาท และ 4.50  ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.05 และรอ้ย

ละ 0.20 ของรายไดร้วมของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัไม่สามารถรบัรองไดว้่าจะสามารถสง่มอบสนิคา้ไดต้รงตามกาํหนด

ทุกงาน และจะไม่เกดิความเสยีหายขึน้เลย ซึง่อาจเกดิจากปัจจยัอื่นๆ ทีก่ลุ่มบรษิทัไม่สามารถควบคุมได ้เช่น อุบตัเิหตุ 

เทีย่วบนิยกเลกิ การชุมนุม ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ เป็นตน้ อย่างไรกด็คีวามล่าชา้เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ทีก่ล่าวไว้

ขา้งตน้เป็นขอ้ยกเวน้ความรบัผดิทางธุรกจิซึง่ระบใุนสญัญาอยูแ่ลว้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึไดท้าํประกนัภยัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ซึง่

ครอบคลุมถงึสนิคา้ทีร่บัฝากในคลงัสนิคา้ของกลุ่มบรษิทั โดยระบุเงื่อนไขในการรบัผดิชอบความเสยีหายอย่างชดัเจน

และระบุความรบัผดิชอบสงูสดุของกลุ่มบรษิทั เพื่อลดภาระและความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มบรษิทัฯกบัลกูคา้ทีอ่าจเกดิขึน้ 

ทัง้น้ีอุตสาหกรรมการบรกิารดา้นโลจสิตกิสม์กีฎหมาย กฎระเบยีบการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศคุม้ครองความรบัผดิ

สงูสดุของผูป้ระกอบการ ทัง้ดา้นการขนสง่ทางเรอื ทางอากาศและทางบก อาท ิ IATA FIATA และพรบ.ขนสง่ทางทะเล 

เป็นตน้ 

นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัยงัไดก้าํหนดแนวทางและพฒันาระบบต่างๆเพื่อลดความเสีย่งจากความเสยีหายหรอืการ

สง่มอบสนิคา้ล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนดเวลา ดงัน้ี 

- กาํหนดแนวทางป้องกนัและจดัทาํแผนการดาํเนินงานกรณีฉุกเฉิน 

- กําหนดความรบัผดิชอบและค่าปรบั ในกรณีทีผู่ข้นส่งสนิคา้ (supplier) ไม่สามารถส่งสนิคา้ไดต้าม 

คุณภาพหรอืตามกาํหนดเวลา และจดัใหม้กีารประเมนิขนสง่สนิคา้ทุกปี 

- เพิม่มาตรการการตรวจสอบระบบการทํางานภายในและการประสานงานให้ครอบคลุมและชดัเจน

ยิง่ขึน้ โดยประสานงานกบัคลงัสนิค้าเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้ในการโหลดสนิค้าทัง้หมด เพื่อหา

แนวทางป้องกนัความล่าชา้ เช่น การเปิดทํางานล่วงเวลาในตอนเชา้ การโหลดสนิคา้ล่วงหน้า เป็น

ตน้ 

-  การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อตดิตามสถานะสนิคา้ระหว่างการขนสง่ 
 

 

8.ความเสีย่งจากการจดัหาพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหบ้รกิาร 

การใหบ้รกิารจดัเกบ็สนิคา้และบรหิารคลงัสนิคา้ของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและ

เคมีภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจการให้บริการการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นการดําเนินงาน ณ 

คลงัสนิคา้เช่าทีก่ลุ่มบรษิทัทาํการเช่าจากผูป้ระกอบการใหบ้รกิารเช่าคลงัสนิคา้เป็นหลกั 

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑน์ัน้ตัง้อยู่ในโครงการ 

Ticon Logistics Park บนถนนบางนา-ตราด กม. 39 ทัง้หมด โดยพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ให้เช่านัน้มพีืน้ทีใ่หบ้รกิารทัง้สิน้ 

23,735 ตร.ม. โดยสญัญาเช่าคลงัสนิคา้ระหว่างกลุ่มบรษิทั และบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั (“TPARK”) เป็น

สญัญาเช่าระยะสัน้อายุ 3 ปี ดงันัน้หากกลุ่มบรษิทั ไม่สามารถต่อสญัญาเช่าคลงัสนิคา้กบั TPARK ไดอ้าจส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินธุรกจิ รายได ้และกําไรของกลุ่มบรษิทั อย่างไรกด็ใีนช่วงระยะเวลากว่า 9 ปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทั ไดร้บั
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การต่อสญัญาเช่าเสมอมา และมกีารขยายพืน้ทีเ่ช่ากบั TPARK อย่างต่อเน่ือง อกีทัง้ Ticon Logistics Park มกีารขยาย

พืน้ที่คลงัสนิค้าอนัตรายและเคมภีณัฑ์อย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็นโอกาสของบรษิทัในการขยายพืน้ทีเ่ช่าหากมคีวามจําเป็น

โดยไม่ตอ้งลงทุนสรา้งคลงัสนิคา้ของตวัเอง 

กลุ่มบรษิัทตระหนักถึงความเสีย่งดงักล่าวจงึได้มกีารวางแผนการจดัหาพื้นที่คลงัสนิค้าให้บรกิารอย่างรดักุม 

สําหรบักลุ่มธุรกิจการให้บรกิารโลจสิติกส์สําหรบัสนิค้าอนัตรายและเคมีภัณฑ์ HLM ได้มีการเจรจาเช่าช่วงพื้นที่

คลงัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑข์องบรษิทัอื่นใกลเ้คยีงภายใน TPARK ในช่วงเวลาที่ HLM อาจมคีวามต้องการใช้

พืน้ทีม่ากขึน้   อกีทัง้ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา TPARK มกีารขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง 

HLM ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่ป็นผูเ้ช่ารายใหญ่ของส่วนคลงัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑข์อง TPARK กไ็ดม้กีารเจรจาขอเพิม่

พืน้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้มาโดยตลอด ทีผ่่านมา TPARK มคีวามคล่องตวัในการเพิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ์

ตามความตอ้งการอย่างต่อเน่ือง ในขณะทีพ่ืน้ทีค่ลงัสนิคา้โดยรวมในอุตสาหกรรมสนิคา้อาจมมีากเกนิความตอ้งการของ

ผูใ้ช ้ซึง่เป็นผลดต่ีอผูเ้ช่าโดยรวม  โดยปัจจุบนั HLM เป็นผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นส่วนของคลงัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑร์าย

ใหญ่รายหน่ึงของ TPARK หาก TPARK จะยกเลกิสญัญาเช่ากบั HLM TPARK จะต้องสญูเสยีผูเ้ช่ารายใหญ่รายหน่ึง

ไป สาํหรบักลุ่มธุรกจิ Logistics Management กลุ่มบรษิทัไดม้กีารลดความเสีย่งในการจดัหาพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหบ้รกิาร 

โดยในปี 2560 กลุ่มบรษิทัไดล้ดพืน้ทีเ่ช่าจาก SCG จาํนวน  1,455 ตร.ม. และเริม่เช่าพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทีต่ัง้อยู่ที ่บางนา 

กม.19 จากบรษิทั ทรฟิเวนท ์แอส็เซท็ 2 จาํกดั เป็นจาํนวน 3,296 ตร.ม ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ช่าทีอ่าจมกีารขยายไดต้ามความ

ตอ้งการในอนาคต นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัยงัมกีารศกึษาความเป็นไปไดใ้นสรา้งคลงัสนิคา้เป็นของตนเองเพื่อใหบ้รกิาร

อกีดว้ย  

 

9.ความเสีย่งจากการขึน้ค่าเช่าคลงัสนิคา้ 

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิารเช่าคลงัสนิค้าและบรหิารจดัการสนิคา้ทัง้สาํหรบัสนิคา้ทัว่ไปที่ดําเนินงานโดย TSC และ

สาํหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตรายทีด่ําเนินงานโดย HLM โดยใหบ้รกิาร ณ คลงัสนิค้าที่กลุ่มบรษิทัทําการเช่าจาก

ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า  

 กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึทําการบรหิารความเสีย่งดงักล่าวด้วยการกําหนดค่าบรกิารตาม

ต้นทุนค่าเช่าและบรกิารบวกอตัรากําไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสมสําหรบั HLM และ TSC นอกจากน้ีสญัญาเช่าคลงัสนิค้า

ระหว่างกลุ่มบรษิทั และผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ามอีายุเฉลีย่ 3 ปี ในขณะทีส่ญัญาเช่าคลงัสนิคา้ระหว่างกลุ่มบรษิทัและ

ลูกคา้ส่วนมากมอีายุเพยีง 1 ปี ทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯมคีวามสามารถในการปรบัค่าเช่าตามต้นทุนทีอ่าจสงูขึน้ไดส้ญัญาปี

ต่อปี  

 

10.ความเสีย่งจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุ่มบรษิัทได้นําเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช้ในกระบวนการให้บรกิารหลกัของทุกกลุ่มธุรกิจที่ครอบคลุม

ตัง้แต่กระบวนการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ การรบัสนิคา้ จดัเกบ็สนิคา้ จนถงึกระบวนการส่งมอบหรอืกระจายสนิคา้ใหก้บั

ลูกคา้ และการ ติดตามสถานะสนิคา้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน เพื่อความรวดเรว็ในการให้บรกิารและ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ลดตน้ทุนและความซํ้าซอ้นในการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทั ดงันัน้หากระบบดงักล่าว

มคีวามผดิพลาดอนัก่อใหเ้กดิการสญูหายขอ้มลู อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ชื่อเสยีงและฐานะทางการเงนิของ

กลุ่มบรษิทัได ้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ ซึง่อาจมปัีจจยัเสีย่งต่างๆทัง้ภายในและ

ภายนอกมากระทบ ทําใหร้ะบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ รวมทัง้อุปกรณ์เสยีหายได ้     เพื่อบรหิารและจดัการ

ความเสีย่งจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูลสารสนเทศทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทางการบรหิารทีม่ี
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ความสําคญัต่อองค์กรที่จําเป็นต้องได้รบัการดูแลรกัษาเพื่อให้เกดิความมัน่คงปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ต่อการดําเนินการทางธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มบรษิทัจงึไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานเพื่อดูแล

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะ โดยจะทาํการพฒันา ซ่อมแซม และบํารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

บรษิทัฯ ใหม้เีสถยีรภาพโดยต่อเน่ือง สามารถแกไ้ขปัญหาในกรณีทีร่ะบบเกดิความเสยีหายไดอ้ย่างรวดเรว็ และจะทํา

การทบทวนแผนงานอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทั ยงัมกีารลงทุนตดิตัง้ระบบเครอืข่ายการเกบ็ขอ้มูล (Storage 

Area Network – SAN) เพื่อใชใ้นการสาํรองขอ้มลูของระบบคอมพวิเตอร ์และการเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกนั

ความเสยีหายของขอ้มูล และเพื่อใหม้ขีอ้มูลและระบบคอมพวิเตอรส์าํหรบัการใชง้านได้อย่างต่อเน่ือง มปีระสทิธภิาพ 

และในเวลาทีต่อ้งการ อกีดว้ย 

 

11.ความเสีย่งจากจากการดาํเนินการจดัเกบ็และขนสง่สนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์

ธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์(Chemical and Specialty Logistics) ถอืเป็น

ธุรกจิทีต่อ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะทางในการบรหิารจดัการสนิคา้ ทัง้ในขบวนการการจดัเกบ็และการขนสง่สนิคา้ 

เพราะหากมกีารรัว่ไหลของสารเคม ี อาจเกดิความเสยีหายต่อสนิคา้ บุคลากร ทรพัยส์นิของลกูคา้และของกลุ่มบรษิทั 

รวมทัง้บุคคลอื่นทีอ่ยู่ภายในหรอืโดยรอบคลงัสนิคา้ และสิง่แวดลอ้มโดยรอบคลงัสนิคา้ดว้ย  

กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยั มุ่งเน้นความเป็นเลศิดา้นการ

จดัการ และการปฏบิตัติามกฎหมาย โดยกลุ่มบรษิทัมกีารกลัน่กรองสนิคา้ทีจ่ะขนสง่และจดัเกบ็ ทาํการจดัหาอุปกรณ์ 

เครื่องมอื และสถานทีจ่ดัเกบ็ใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑโ์ดยเฉพาะ จดัทาํคู่มอืการใชอุ้ปกรณ์และการ

ใชเ้ครื่องมอืดว้ยความปลอดภยั จดัทาํแผนระบบการทาํงาน วธิปีฏบิตัแิละองคค์วามรูก้ารทาํงานขัน้ตน้ และปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่ป็นระเบยีบปฏบิตัขิองการขนสง่ในระดบัสากล รวมทัง้กฎหมายในประเทศ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทั ยงัมกีาร

ฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิม่ความชาํนาญในการใหบ้รกิารและเพิม่มาตรการการป้องกนัใหร้ดักุมมากขึน้ 

เพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการจดัเกบ็หรอืการขนสง่สนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์

นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทยังมีการทําประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศ และประกนัความเสีย่งทรพัย์สนิ เพื่อชดเชยค่าเสยีหายที่อาจเกดิขึน้จากการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศ ที่ครอบคลุมความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ ต่อศุลกากร ต่อบุคคลภายนอก และจากการผดิพลาดและละเลย และ

ความเสยีหายของทรพัย์สนิที่อาจเกดิจากอุบตัิเหตุจากสาเหตุภายนอกซึง่มสีาเหตุเน่ืองมาจากภยัวบิตัิ และภยัจากการ

กระทาํอนัป่าเถื่อนและเจตนารา้ย และอุบตัเิหตุอื่นๆ รวมถงึการลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอย 

 

12.ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่  

กลุ่มธุรกจิการให้บรกิารจดัส่งสนิค้าทางอากาศในส่วนการประกอบธุรกจิการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้า

ระหว่างประเทศทางอากาศแบบขายสง่ กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่รายหน่ึง ในปี 2558 –ปี 2560 คดิเป็น

สดัสว่น รอ้ยละ 20.1 รอ้ยละ 13.8 และรอ้ยละ 12.7 ของรายไดร้วมของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทางอากาศ 

ตามลาํดบั จงึถอืไดว้่ากลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ทางอากาศ มคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิลูกคา้รายใหญ่ ซึง่หาก

ในอนาคตลกูคา้รายน้ี ไม่ใชบ้รกิารขนสง่กบักลุ่มบรษิทั อาจสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ทางอากาศของ

กลุ่มบรษิทัลดลงอย่างมนียัสาํคญัได ้

ในทํานองเดยีวกนักลุ่มธุรกจิ Logistics Management กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึง ในปี 2558 – ปี 

2560  คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 45.1 ร้อยละ 44.3 และร้อยละ 32.3 ของรายได้รวมของกลุ่มธุรกจิ Logistics 

Management ตามลาํดบั จงึถอืไดว้่ากลุ่มธุรกจิ Logistics Management ของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิ

ลูกคา้รายใหญ่ ซึง่หากในอนาคตสญัญาการใหบ้รกิารระหว่างกลุ่มบรษิทั และลูกคา้หมดอายุลง และลูกคา้รายน้ีไม่ทํา
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การต่อสญัญาและหยุดใชบ้รกิารของกลุ่มธุรกจิ Logistics Management ของกลุ่มบรษิทั อาจส่งผลใหร้ายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร  Logistics Management ของกลุ่มบรษิทั ลดลงอย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกด็กีลุ่มบรษิัท ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างดจีงึไดม้กีารวางแผนธุรกจิใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกจิ

ของกลุ่มบรษิทั มุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีด่เีพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ โดยจดัทําแผนการดําเนินงานเพื่อใหลู้กคา้

ต่อสญัญากบักลุ่มบรษิทัอย่างต่อเน่ือง และสาํหรบัลกูคา้ประจาํทีม่คีวามสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มบรษิทั มาเป็นระยะเวลานาน

ไดม้กีารจดัทาํแผนสญัญาระยะยาวหรอืสญัญาต่อเน่ือง รวมทัง้มกีารจดัทาํแผนการหาลกูคา้รายใหม่ๆ เพิม่เตมิเพื่อเป็น

การขยายธุรกจิและเป็นการทดแทนกรณีลกูคา้รายเดมิไม่ต่อสญัญากบักลุ่มบรษิทั 

ในช่วงระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้มีการต่อสัญญากับลูกค้า และมีการให้บริการเสมอมา 

นอกจากน้ีเน่ืองจากกลุ่มบรษิัท มกีารให้บรกิารในหลายกลุ่มธุรกจิ ที่มกีารให้บรกิารที่หลากหลายในราคาตลาดที่มี

ความสามารถในการแข่งขนัสงู จงึถอืเป็นหน่ึงในขบวนการทีช่่วยลดความเสีย่งในการพึง่พงิลูกคา้ประเภทใดประเภท

หน่ึง ทัง้สาํหรบัเฉพาะกลุ่มธุรกจิและสาํหรบักลุ่มบรษิทัโดยรวมได ้

 

13.ความเสีย่งจากการพึง่พงิคู่คา้ทางธุรกจิรายใหญ่  

กลุ่มธุรกจิการให้บรกิารจดัส่งสนิค้าทางอากาศในส่วนการประกอบธุรกิจตวัแทนสายการบนิ กลุ่มบรษิัทฯ มี

ต้นทุนในการจดัหาบรกิารระวางสนิค้าทางอากาศใหแ้ก่ลูกค้าจากบรษิัท ไทย แอร์เอเชยี เอก็ซ์ จํากดั (“TAAX”) ในปี 

2558 –ปี 2560  คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15.8 รอ้ยละ 13.9 และรอ้ยละ 18.7 ของต้นทุนรวมของบรษิทัตามลําดบั และมี

ตน้ทุนในการจดัหาบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้จาก บรษิทั ไทยแอรเ์อเชยี จํากดั (“TAA”) ในปี 2558 –ปี 2560  คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 15.8 รอ้ยละ 14.1 และรอ้ยละ 14.9 ของต้นทุนรวมบรษิทั ตามลําดบั จงึถอืไดว้่ากลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารจดัส่ง

สนิคา้ทางอากาศของกลุ่มบรษิทั มคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิคู่คา้รายใหญ่ ซึง่หากกลุ่มบรษิทั ไม่ไดร้บัการต่อสญัญาใน

การเป็นตวัแทนสายการบนิเหล่าน้ีในอนาคต อาจสง่ผลต่อการจดัหาบรกิารของกลุ่มบรษิทั และอาจส่งผลใหร้ายไดจ้าก

การใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ทางอากาศของกลุ่มบรษิทั ลดลงอย่างมนียัสาํคญัได ้

กลุ่มบรษิัท ตระหนักถึงความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างดจีงึได้มกีารเจรจากบัสายการบนิเพื่อให้สญัญาการเป็น

ตวัแทนการขายระวางสนิคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีวกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีและสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์มอีายุยาว

ขึน้จากสญัญาปีต่อปี เป็นสญัญาทีม่อีายุ 2-3 ปี โดยสญัญาฉบบัล่าสุดระหว่าง TAC และ TAA มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่

1 มกราคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 และสญัญาฉบบัล่าสุดระหว่าง TAC และผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 

2560 ถงึ 31 พฤษภาคม 2562 ทัง้น้ีสญัญาตวัแทนขายระวางสนิคา้กบั TAA และ TAAX ยงัครอบคลุมถงึการใหบ้รกิาร

ตรวจและบรรจุสนิคา้และกจิกรรมอื่นๆเกีย่วขอ้ง ซึง่ใชท้ัง้อุปกรณ์และบุคลากรของ TAC เอง ซึง่ TAA และ TAAX หรอื

คู่แข่งรายอื่นๆของกลุ่มบรษิัทยงัไม่สามารถทําได้ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิัทยงัมุ่งเน้นสร้างความสมัพนัธ์ที่ดแีละทํางาน

อย่างใกลช้ดิกบัสายการบนิต่างๆ ดว้ยการใหบ้รกิารที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ ในราคาที่แข่งขนัไดใ้หแ้ก่ลูกคา้ เพื่อสรา้ง

รายได้ที่มกีารเติบโตอย่างต่อเน่ืองให้แก่กลุ่มบรษิัท และสายการบนิ ดงัจะเหน็ได้จากการที่กลุ่มบรษิัทได้รบัการต่อ

สญัญาจากสายการบนิต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีทีผ่่านมา  
 

14.ความเสีย่งจากการพึง่พงิบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ของบรษิทั 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งระหว่างประเทศนัน้ต้องอาศยัความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบยีบ

ต่างๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการนําเขา้และส่งออก กฎหมายประเทศต่างๆ รวมทัง้เงื่อนไขในพธิกีารชําระเงนิระหว่างประเทศ

และพธิทีางศุลกากรทีถู่กตอ้งเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าลูกคา้จะสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างถูกต้อง และ

สามารถรบัส่งสนิค้าได้ตามกําหนดเวลา อกีทัง้การใหบ้รกิารด้านโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ์ต้องมี

การปฏบิตัติามขอ้กําหนด กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทัง้ในระดบัต่างประเทศและในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งเป็น

จาํนวนมาก และตอ้งอาศยัผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญเฉพาะทางในการขนสง่สนิคา้และการดแูลรกัษาสนิคา้อย่างปลอดภยั 
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การป้องกนัภยัและระงบัเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากความผดิพลาดหรอือุบตัเิหตุในการขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าอนัตรายและ

เคมภีณัฑอ์าจทําให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อม หรอืต่อชวีติ ร่างกาย หรอือนามยั ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชื่อเสยีง รายได ้ค่าใชจ้่าย และกาํไรของกลุ่มบรษิทั การดําเนินงานธุรกจิโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทัจงึต้อง

อาศยับุคลากรทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะทาง บุคลากรจงึเป็นปัจจยัหน่ึงในความสาํเรจ็ของกลุ่มบรษิทั  ดงันัน้กลุ่มบรษิทั 

จงึมคีวามเสีย่งต่อการขาดแคลนบุคลากร หากกลุ่มบรษิัทสญูเสยีบุคลากรและไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ อาจ

สง่ผลกระทบทางลบอย่างมนียัสาํคญัต่อสถานะทางการเงนิ การดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัได ้

กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึมกีารจดัทาํแผนพฒันาทรพัยากรบุคคล จดัการฝึกอบรมพนักงาน

เพื่อพฒันาความสามารถอย่างต่อเน่ือง จดัทําแผนวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน และมแีผนการจดัสรร

ผลตอบแทน สวสัดกิาร ทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละบุคคล อกีทัง้ยงัมกีารจดัทํานโยบายแผนการสบื

ทอดตําแหน่งเพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองของงานในตําแหน่งทีม่บีทบาทสาํคญัต่อหน่วยงานโดยเฉพาะ 

นอกจากน้ีเพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารและพนักงานของกลุ่มบรษิัทให้มคีวาม

ตัง้ใจในการทาํงานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ และเพื่อสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รหิารและพนกังาน ทีม่ี

ผลงานโดดเด่นและหาทดแทนไดย้ากใหท้าํงานกบับรษิทัต่อไปในระยะยาว ดงันัน้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่

1/2560 เมื่อวนัที ่ 15 มนีาคม 2560 มมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซือ้หุน้สามญั

ของบรษิทั โดยจดัสรรหุน้สามญัจํานวน  4,500,000 หุน้ และใบสาํคญัแสดงสทิธจิํานวน  10,500,000 สทิธ ิใหก้บั

พนกังานของบรษิทั 

 

15.ความเสีย่งจากนโยบายของรฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การประกอบธุรกจิโลจสิติกสแ์บบครบวงจรของกลุ่มบรษิัท ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของภาครฐั

โดยเฉพาะอย่างยิง่นโยบายด้านการเก็บภาษี เช่น อตัราภาษีนําเข้าและส่งออก นโยบายเกี่ยวกบัเขตปลอดอากร 

นโยบายการพฒันาท่าเรอืและท่าอากาศยาน ซึง่หากรฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายไปใน

ทศิทางทีจ่ะสง่ผลลบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เช่นการเพิม่อตัราภาษนํีาเขา้ การขึน้ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืการยกเลกิ

สญัญาเช่าในเขตท่าเรอืและท่าอากาศยาน อาจทําใหก้ลุ่มบรษิทัหรอืลูกคา้มคี่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้ นอกจากน้ี นโยบายของ

การท่าอากาศยานทีเ่กี่ยวกบัสายการบนิราคาประหยดั (Low Cost Airline) และนโยบายการเปิดประชาคมอาเซยีน 

(“AEC”) ทําให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อาจส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมีคู่แข่งในการ

ใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสม์ากขึน้  อกีทัง้กลุ่มบรษิทั อาจมคีวามเสีย่งจากการปรบัเปลีย่นนโยบายการใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคา้

สาํหรบัสนิคา้ในประเทศและต่างประเทศของ AOT ได ้ ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการ

ดําเนินงานของกลุ่มบรษิัท   กลุ่มบรษิัทตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึจดัใหม้กีารเฝ้าตดิตามนโยบายของภาครฐั 

AOT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมนิผลกระทบและความเสีย่งที่ต่อการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิัท เพื่อ

วางแผนเจรจาและ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการทํางานด้านบริหารและปฏิบัติการลงทุนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ถงึแมว้่านโยบายดงักล่าวอาจจะไม่สามารถมกีารเปลีย่นไดง้่ายนกั    ทัง้น้ีกลุ่มบรษิทั ยงัเน้นการทาํสญัญา

ในระยะยาวและพิจารณาต่อรองเงื่อนไขที่อาจเกดิผลกระทบกบักลุ่มบริษัทได้   สําหรบันโยบายการเปิดประชาคม

อาเซยีน ถงึแมอ้าจสง่ผลใหก้ารแขง่ขนัในธุรกจิมคีวามรุนแรงมากขึน้เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ 

และอาจทาํใหก้ลุ่มบรษิทั สญูเสยีรายไดบ้างส่วน แต่ในขณะเดยีวกนักส็่งผลใหเ้กดิความต้องการการแลกเปลีย่นสนิคา้

และทรพัยากรต่างๆ มากขึน้ ซึง่สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องไทยมแีนวโน้มขยายตวัมากขึน้   กลุ่มบรษิทัมกีาร

วางแผนเพื่อเพิม่ความพรอ้มและขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อตอบสนองนโยบายภาครฐัทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง 

รวมทัง้การสรา้งพนัธมติรเพื่อเชื่อมโยงเครอืข่ายใหค้รอบคลุมมากทีสุ่ด   ปัจจุบนักลุ่มบรษิทั มแีผนการลงทุนใน AEC 

กบัพนัธมิตรทางธุรกิจในประเทศสมาชิก AEC เช่นในเวียดนาม ลาว กมัพูชา อีกทัง้มีการร่วมทุนกบัพนัธมิตรใน
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สงิคโปร์ และพม่า และมีตัวแทนอยู่ในประเทศต่างๆ ครอบคลุมทัง้ภูมิภาค ซึ่งมีความพร้อมที่จะพฒันาแผนธุรกิจ 

ตอบสนองความตอ้งการบรกิารของลกูคา้ และเพิม่ขดีการแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทั 

 

3.2 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

1. ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบรษิทัมกีารใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ และมกีารดําเนินธุรกจิในต่างประเทศ ทําใหม้รีายไดแ้ละ

ตน้ทุนการใหบ้รกิารบางสว่นเป็นเงนิตราต่างประเทศ ในปี 2558 – ปี 2560 กลุ่มบรษิทัมรีายไดเ้ป็นเงนิตราต่างประเทศ

จากบรษิทัย่อยทีอ่ยู่ในต่างประเทศคดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 4.67 รอ้ยละ 11.99 และรอ้ยละ 21.75  ของรายไดร้วมจาก

การใหบ้รกิาร กลุ่มบรษิัท จงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีทีอ่ตัราแลกเปลี่ยนระหว่าง

สกุลเงนิบาทและสกุลเงนิต่างประเทศมคีวามผนัผวนมาก จะส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อรายได้ของกลุ่มบรษิัท 

โดยอาจก่อใหเ้กดิผลกาํไรหรอืขาดทุนจากอตัราการแลกเปลีย่น 

อย่างไรกด็ใีนการใหบ้รกิารลกูคา้ในเขตต่างประเทศนัน้ กลุ่มบรษิทัมพีนัธมติรทางการคา้ซึง่เป็นผูป้ระกอบการ

ในธุรกจิจดัการขนสง่ในประเทศต่างๆ ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มบรษิทัในการใหบ้รกิาร รวมถงึการรบัค่าบรกิาร

จากลกูคา้ทีป่ลายทาง และการจ่ายตน้ทุนค่าบรกิารต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรอื ค่าระวางเครื่องบนิ ค่าขนสง่ 

และค่าเอกสารพธิกีารต่างๆ เป็นตน้ โดยค่าใชจ้่ายและรายไดจ้ะเป็นเงนิสกุลเดยีวกนั การมรีายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในสกุล

เงนิเดยีวกนั (Natural Hedge) สามารถช่วยลดความความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไดใ้นระดบัหน่ึง 

กลุ่มบรษิทั มกีารตดิตามการเคลื่อนไหวของอตัราการแลกเปลีย่นอย่างใกลช้ดิเพื่อประเมนิสถานการณ์และแนวโน้มของ

อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิต่างๆ   นอกจากน้ีกลุ่มบริษัท ยงัทําสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยไม่มี

นโยบายเกง็กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นแต่อย่างใด และยงัมกีารเปิดสาํนักงานสาขาในต่างประเทศ เพื่อบรหิารรายได้

และค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่ึงในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นโดยการมรีายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเป็นเงนิสกุลเดยีวกนั 

 

3.3 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ  

1.ความเสีย่งจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบายและการบรหิารงาน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มผูบ้รหิารและคณะกรรมการจดัการของกลุ่มบรษิทัถอืหุน้รวมกนั คดิเป็นรอ้ยละ 

63.12 ของทุนชําระแล้ว ส่งผลให้กลุ่มผู้บริหารและคณะกรรมการจดัการของกลุ่มบรษิัท มอีิทธพิลต่อการกําหนด

นโยบายการบรหิารงานไปในทศิทางใดทศิทางหน่ึง สามารถควบคุมนโยบายและการบรหิารงานในบรษิัทได ้รวมถึง

สามารถควบคุมการอนุมตัมิตปิระชมุผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการเสยีงสว่นใหญ่ได ้ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

กาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และผูม้สีทิธอิอกเสยีง เช่นการเพิม่ทุน การลดทุน การขายหรอื

โอนกจิการบางส่วนหรอืทัง้หมด เป็นต้น ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและ

ถ่วงดุลเรื่องทีก่ลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอได ้

 เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการถูกควบคุมบรหิารงานโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเพื่อความโปร่งใสในการ

บรหิารจดัการและการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจผูบ้รหิารและกรรมการ บรษิทัมกีารตอบสนองต่อความเสีย่งดงักล่าว 

โดยการแต่งตัง้กรรมการอสิระจํานวน 4 ท่าน โดยท่านเหล่าน้ีเป็นกรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 

ท่าน และประธานกรรมการบรษิัทจํานวน 1 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ 

ถ่วงดุลการตดัสนิใจ และพิจารณาอนุมตัิรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ีบริษัทยงัมกีาร

กาํหนดระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารให้
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สอดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ตีาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมกีารกําหนดขอบเขตหน้าที่ การมอบอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดัเจน ไม่

ก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 4.สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

4.1 สินทรพัยห์ลกัถาวร  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสื่อม

ราคาสะสมตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิัท รวมทัง้หมดเท่ากบั 254,123,452 บาท โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี  
 

ประเภท / ลกัษณะสินทรพัย ์
มลูค่าสทุธิทางบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

งบการเงินรวม 

ทีด่นิ 33,432,000 เป็นเจา้ของ จาํนองธนาคาร 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 76,997,399 เป็นเจา้ของ จาํนองธนาคาร 

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 34,388,584 เป็นเจา้ของ - 

รถยนต์และอุปกรณ์ 56,537,234 
เป็นเจา้ของ/สญัญาเช่า

ดาํเนินการ 
- 

เครือ่งตกแต่งสาํนกังาน 13,266,269 เป็นเจา้ของ - 

เครือ่งใชส้าํนกังาน 39,501,966 เป็นเจา้ของ - 

รวมทัง้หมด 254,123,452   

 

โดยบริษัท ได้มีการจํานองที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วนไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็น

หลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

รายละเอยีดทีต่ัง้พืน้ทีใ่ชง้านและวตัถุประสงคก์ารถอืครองสนิทรพัยท์ีส่าํคญัในการดาํเนินกจิการของกลุ่ม

บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรุปไดด้งัน้ี
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4.1.1 ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TLG 

 

628 อาคารทรพิเพลิไอ ถนนนนทร ี

แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

3 งาน 61.3 ตารางวา เป็นทีต่ัง้อาคาร

สาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัสาํหรบัวงเงนิ

หนงัสอืคํ้าประกนัจากสถาบนั

การเงนิ รวม 493 ลา้นบาท 

TAX โฉนดเลขที ่74806 ตําบลโป่งตาลอง 

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

61 ตารางวา เพื่อประชุมสมัมนา

และรบัรองลกูคา้ 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิกูใ้น

การกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

วงเงนิ 13 ลา้นบาท 

รวม 3 งาน 122.3 ตารางวา    

 

4.1.2 อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TLG 628 อาคารทรพิเพลิไอ ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา กรุงเทพฯ 10120 

สว่นปรบัปรุงอาคารพระราม 3 เป็นทีต่ัง้สาํนกังาน เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัสาํหรบัวงเงนิ

หนงัสอืคํ้าประกนัจากสถาบนั

การเงนิ รวม 270 ลา้นบาท 

TAX ตําบลโป่งตาลอง อาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา 

สว่นปรบัปรุงอาคารบา้นเขา

ใหญ่ 

เพื่อประชุมสมัมนา

และรบัรองลกูคา้ 

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิกูใ้น

การกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

วงเงนิ 13 ลา้นบาท 

TAX 628 อาคารทรพิเพลิ ไอ ซอยกลบัชม 

ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา กรุงเทพฯ 

สว่นปรบัปรุงอาคารสาํนกังาน

พระราม 3 

เป็นสาํนกังาน สทิธกิารเช่าจาก TLG ไม่ม ี

AGS ท่าอากาศยานดอนเมอืงคลงัสนิคา้ 2 สว่นปรบัปรุงท่าอากาศยาน เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคา้ สทิธกิารเช่าจาก บมจ. ไม่ม ี
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ดอนเมอืงคลงัสนิคา้ 2 ท่าอากาศยานไทย 

AGS ท่าอากาศยานดอนเมอืงคลงัสนิคา้ 1 

(คลงัอนิเตอร)์ 

สว่นปรบัปรุงท่าอากาศยาน

ดอนเมอืงคลงัสนิคา้ 1 

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคา้ สทิธกิารเช่าจาก บมจ. 

ท่าอากาศยานไทย 

ไม่ม ี

TAC สนามบนิสวุรรณภูม ิ สว่นปรบัปรุงสาํนกังาน หอ้ง 

2134 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

หอ้งสาํนกังาน สทิธกิารเช่าจาก บมจ. 

ท่าอากาศยานไทย 

ไม่ม ี

TAC 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 6 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

สว่นปรบัปรุงสาํนกังาน

พระราม 3 

สาํนกังาน สทิธกิารเช่าจาก TLG ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง สว่นปรบัปรุงหอ้งเกบ็ของ 

สนามบนิดอนเมอืง 

หอ้งเกบ็สนิคา้ สทิธกิารเช่าจาก บมจ. 

ท่าอากาศยานไทย 

ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง สว่นปรบัปรุงสาํนกังาน  

สนามบนิดอนเมอืง 

หอ้งสาํนกังาน สทิธกิารเช่าจาก บมจ. 

ท่าอากาศยานไทย 

ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง สว่นปรบัปรุงคลงัสนิคา้

สนามบนิดอนเมอืง 

หอ้งสาํนกังาน สทิธกิารเช่าจาก บมจ. 

ท่าอากาศยานไทย 

ไม่ม ี

TAC สนามบนิหาดใหญ่ สว่นปรบัปรุงอาคารโกดงั

สนามบนิหาดใหญ่ 

เกบ็สนิคา้ สทิธกิารเช่าจาก บมจ. 

ท่าอากาศยานไทย 

ไม่ม ี

TSC 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 6 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

งานจดัทาํ Chain Link ป้องกนัสนิคา้สญูหาย สทิธกิารเช่าจาก TLG ไม่ม ี
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4.1.3 รถยนตแ์ละอปุกรณ์ 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TLG 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 3 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 2 คนั เพื่อใชด้าํเนินงานใน

การประกอบกจิการ 

สทิธกิารเช่าจากบจ.

มาสเตอร ์คาร ์เรน้เทลิ  

สญัญาเช่า 

TAX คลงัสนิคา้สนามบนิดอนเมอืง รถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ จาํนวน 

1 คนั 

เพื่อใหบ้รกิารรบั

ขนสง่สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX คลงัสนิคา้สนามบนิดอนเมอืง รถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ จาํนวน 

4 คนั 

เพื่อใหบ้รกิารรบั

ขนสง่สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ สญัญาเช่าทางการเงนิ 

TAX คลงัสนิคา้สนามบนิดอนเมอืง รถกระบะ 4 ลอ้ จาํนวน 2 คนั เพื่อใหบ้รกิารรบั

ขนสง่สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 6 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถยนต ์ เพื่อใชด้าํเนินงานใน

การประกอบกจิการ 

เป็นเจา้ของ สญัญาเช่าทางการเงนิ 

AGS ท่าอากาศยานดอนเมอืงคลงัสนิคา้ 1 

(คลงัอนิเตอร)์ 

รถยกสนิคา้ระบบดเีซล 

จาํนวน 1 คนั 

เพื่อใหบ้รกิารขนสง่

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

AGS ท่าอากาศยานดอนเมอืงคลงัสนิคา้ 1 

(คลงัอนิเตอร)์ 

รถยกสนิคา้ระบบแบตเตอรี ่

จาํนวน 1 คนั 

เพื่อใชใ้นการ

ประกอบกจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAC สนามบนิสวุรรณภูม ิ รถสายพานโหลดกระเป๋า 2 

คนั 

ขนสง่สนิคา้ที่

สนามบนิ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง รถบรรทุก 6 ลอ้ 5 คนั ขนสง่สนิคา้ เป็นเจา้ของ ไม่มภีาระผกูผนั 4 คนั และตดิ

สญัญาเช่าทางการเงนิ 1 คนั 
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TAC สนามบนิดอนเมอืง รถปิคอพั 2 คนั ขนสง่สนิคา้ที่

สนามบนิ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง รถลาก 7 คนั ขนสง่สนิคา้ที่

สนามบนิ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

TAC สนามบนิหาดใหญ่, สนามบนิสุ

ราษฎรธ์านี และสนามบนิขอนแก่น 

รถพ่วงปิคอพัแบบตูท้บึ 4 คนั ขนสง่สนิคา้ที่

สนามบนิ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 2 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 1 คนั ใหบ้รษิทั CKT เช่า เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 2 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 1 คนั เพื่อใชด้าํเนินงานใน

การประกอบกจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 54/9-10 หมู่ที ่9 ถนนบางนาตราด 

กม.19 ตําบลบางโฉลง อาํเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

รถลากจงู 12 คนั               เพื่อใชใ้นการ

ประกอบกจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 54/9-10 หมู่ที ่9 ถนนบางนาตราด 

กม.19 ตําบลบางโฉลง อาํเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

รถกึง่พ่วง 15 คนั เพื่อใชใ้นการ

ประกอบกจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TSC 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 6 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถกระบะ 1 คนั เพื่อใชด้าํเนินงานใน

การประกอบกจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

TSC 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 6 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถตูท้บึขนาดเลก็ 2 คนั ใชส้าํหรบัรบั-สง่ 

พนกังาน 

เป็นเจา้ของ สญัญาเช่าทางการเงนิ 

TSC 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 6 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถตู ้1 คนั เพื่อใชด้าํเนินงานใน

การประกอบกจิการ 

เป็นเจา้ของ สญัญาเช่าทางการเงนิ 

TSC 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 6 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถกระบะ 2 คนั เพื่อใชด้าํเนินงานใน

การประกอบกจิการ 

เป็นเจา้ของ สญัญาเช่าทางการเงนิ 

TSC 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 6 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถกระบะ 5 คนั เพื่อใชด้าํเนินงานใน

การประกอบกจิการ 

เป็นเจา้ของ สญัญาเช่าทางการเงนิ 

HLM 628 อาคารทรพิเพลิไอ ชัน้ 4 ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยาน

นาวา  กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 1 คนั เพื่อใชด้าํเนินงานใน

การประกอบกจิการ 

สทิธกิารเช่าจากบจ.

มาสเตอร ์คาร ์เรน้เทลิ  

สญัญาเช่า 
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4.2   ประกนัภยัของสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัท เป็นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และกรมธรรม์

ประกนัภยัขนส่ง ซึ่งครอบคลุมถึงความสูญเสยีหรือความเสยีหายต่อสงัหาและอสงัหาริมทรพัย์อนัเกิดจากภัยและ

อุบตัิเหตุต่างๆ (Industrial All Risks Insurance) ความรบัผดิชอบต่อสนิค้า (Cargo Liability) ความรบัผดิชอบต่อ

ศุลกากร (Custom Liability) ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก และความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย 

กลุ่มบริษัท มีจํานวนเงนิเอาประกนัประกนัตามกรมธรรม์ดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ทัง้หมด 

1,738.03 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

บรษิทั ประเภทประกนั รายละเอยีดทรพัยส์นิเอาประกนั 
ผูร้บั

ผลประโยชน์ 
วงเงนิประกนั 
(ลา้นบาท)  

TLG 
 

การประกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ 
(Industrial All Risks Insurance) 

สิง่ปลกูสรา้ง และอุปกรณ์สาํนกังานต่างๆ TLG 76.31 

TAC 
การประกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ 
(Industrial All Risks Insurance) 

1.สิง่ปลกูสรา้ง 

TAC 

1.50  

2.สต๊อกสนิคา้ ไปรษณยีภ์ณัฑ ์ 5.00  
3.เครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการประกอบ
ธุรกจิ 

4.22 
 

TAX 
ประกนัภยัขนส่ง (Transportation 
specialist legal liability 
insurance policy) 

1. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ (Cargo Liability) TAX 20 ต่อครัง้ 

2. ความรบัผดิชอบต่อศุลกากร (Custom Liability) TAX 2 ต่อครัง้ 

3. ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  TAX 20 ต่อครัง้ 
4. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย TAX 4 ต่อครัง้ 

HLM การประกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ 
(Industrial All Risks Insurance) 

โกดงัเกบ็สนิคา้ สาํนกังาน และธุรกจิอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

HLM 500 

 
TSC การประกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ 

(Industrial All Risks Insurance) 
สต๊อกสนิคา้, เฟอรน์ิเจอร ์ TSC 800 

 
HLM 

ประกนัภยัขนส่ง  
(Transportation specialist legal 
liability insurance policy) 

ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ (Cargo Liability) HLM 150 ต่อครัง้ 

TLG 
 ประกนัภยัขนส่ง 
(Transportation specialist legal 
liability insurance policy 

1. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ (Cargo Liability) TLG 10 ต่อครัง้ 

2. ความรบัผดิชอบต่อศุลกากร (Custom Liability) TLG 2.5 ต่อครัง้ 

3. ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก (Third 
Party Liability) 

TLG 10 ต่อครัง้ 

4. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย 
(Errors and Omissions) 

TLG 2.5 ต่อครัง้ 

TSC 
ประกนัภยัขนส่งภายในประเทศ 
(Inland Transit Insurance) 

การประกนัแบบคุม้ครองเสีย่งภยัทุกชนิด TSC 30.0 
 

HLM 
DGP 
HTM 

ประกนัภยัขนส่งภายในประเทศ 
(Inland Transit Insurance) 

การประกนัแบบคุม้ครองเสีย่งภยัทุกชนิด 
HLM DGP 

HTM 
100 
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4.3   นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม  

บรษิทัมนีโยบายลงทุนในบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิโลจสิตกิส ์และธุรกจิทีส่ง่เสรมิโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทั เพื่อเพิม่

ประโยชน์ใหก้ลุ่มบรษิัทเพิม่ช่องทางการหารายไดข้องกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้น้ี ในการบรหิารงานของบรษิัทย่อยและบรษิัท

ร่วมดงักล่าว บรษิทัจะลงทุนในสดัสว่นทีเ่หมาะสม และแต่งตัง้ตวัแทนจากบรษิทั เขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและ

บรษิทัร่วมนัน้ๆ ในจํานวนทีส่อดคลอ้งกบัสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัเพื่อเป็นการกํากบั

ดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีเ่หมาะสมและเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทั 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ปัจจุบนั บรษิทัลงทุนในบรษิทัย่อย 23 บรษิทั ซึง่มผีูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดํารงตําแหน่งกรรมการอยู่ โดยมี

สดัสว่นการถอืหุน้ดงัน้ี 

บริษทั ช่ือย่อ สดัส่วนถือหุ้น 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คารโ์ก จาํกดั TAC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ คารโ์ก จาํกดั TGC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซ์เพรส จาํกดั TAX ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จาํกดั AGS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์เอเยนซสี ์จาํกดั TMA ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั TSC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จาํกดั CBC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จาํกดั DGP ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จาํกดั HLM ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

Triple I International Company Limited TIL ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

Triple I International Japan TIJ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย TIL 

บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ANI ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย TLG 

บรษิทั เอก็เซล แอร ์จาํกดั ECA-BKK ถอืหุน้รอ้ยละ 30 โดย TLG 

GSA Asia Cargo GSA-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 60 โดย ANI 

บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั CKT ถอืหุน้รอ้ยละ 42 โดย TLG 

บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) ECU ถอืหุน้รอ้ยละ 43 โดย TLG 

บรษิทั ฮาซเคม ทรานส ์แมเนจเมนท ์จาํกดั HTM ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย HLM 

บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จาํกดั CWT ถอืหุน้รอ้ยละ 50.99 โดย HLM 

HazChem Logistics Management Pte Ltd HLM – SG ถอืหุน้รอ้ยละ 55 โดย HLM 

Excel Air (Guangzhou) ECA-GZ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 โดย TIL 

Excel Air (HK) ECA-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 

Freightwork GSA (HK) Limited Freightwork-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 

GSA Cargo Network (Myanmar) GCN-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TIL 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมไิด้มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีย่งัไม่สิน้สุด ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อสนิทรพัยข์อง บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จีาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิาท

ทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างมนียัสาํคญั 

 

6. ข้อทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสอ์ย่างครบวงจร ทีค่รอบคลุมการใหบ้รกิารดา้น

การขนส่งสนิค้าทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทางอากาศ ทางทะเล 

และทางบก  การให้บรกิารด้านพธิกีารศุลกากร และการบรหิารจดัการห่วงโซ่

อุปทานตัง้แต่ต้นน้ําถงึปลายน้ํา (supply chain management)  ซึง่ครอบคลุม

การให้บรกิารทัง้กลุ่มสนิคา้ทัว่ไปและสนิคา้ทีต่้องการความชํานาญเฉพาะดา้น 

เช่น การใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบักลุ่มสนิคา้เคมแีละสนิคา้อนัตราย เป็นตน้ 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพลิ ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107560000095 

โทรศพัท ์ : 0-2681-8700 

โทรสาร : 0-2681-8701 

Website : http://www.iii-logistics.com 

ทุนจดทะเบยีน : 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 615,000,000 หุน้            

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ : 302,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 604,500,000 หุน้           

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท  

บุคคลอา้งองิ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :  บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท ์: 0 2009-9000  โทรสาร : 0 2009-9991 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้          :   ไม่ม ี
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ผูส้อบบญัช ี : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั    

179/74-80 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ     

เขต สาทร กทม. 10120      

นายวเิชยีร กิง่มนตร ีสอบบญัชผีูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3977 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ : ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

    44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330 
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ส่วนท่ี 2   

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

615,000,000 หุน้   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท และทุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้เท่ากบั 302,250,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 604,500,000 หุน้    มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท  

 

7.2 ผูถื้อหุ้น 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษิทั ล่าสดุ ณ วนัที ่7 มนีาคม 2561  มดีงัน้ี  

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น รอ้ยละ 

1 นายทพิย ์ ดาลาล 141,371,386 23.39 

2 นายวริชั  นอบน้อมธรรม 103,744,074 17.16 

3 นายธรีนิติ ์ อศิรางกรู ณ อยุธยา 60,710,381 10.04 

4 นางวรพรรณ จงึทรพัยไ์พศาล 38,657,400 6.39 

5 นายเฉลมิศกัดิ ์ กาญจนวรนิทร ์ 27,952,484 4.62 

6 นายจโิรจ  พนาจรสั 27,952,484 4.62 

7 นายธนทั  ตาตะยานนท ์ 12,200,591 2.02 

8 นายศริพิฒัน์ งามวงศไ์พรชั 9,579,107 1.58 

9 นายสเุมธ  ฐติภิูร ี 8,307,544 1.37 

10 นางดรุณี  รกัพงษ์พบิลู 7,703,275 1.27 

รวม 438,178,726 72.49 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น – ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่พนกังานของบริษัท 

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) อาย ุ3 ปีนบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ เป็นจํานวน 10,500,000 หน่วย โดย

ให้สทิธิแก่พนกังานของบริษัทฯ ในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ ในอตัราใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั 
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1 หุ้น ท่ีราคาใช้สทิธิ 4.80 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดง

สทิธิดงักลา่ว  

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการภายหลงัหกัภาษี ทุนสํารองตามท่ีกําหมายกําหนด และภาระผูกพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้  ทัง้นีอ้ตัราการ

จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงไปจากท่ีกําหนดไว้ โดยขึน้อยูก่บัผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด ความจําเป็นใน

การลงทนุ เง่ือนไขและข้อจํากดัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคตของบริษัทฯ โดยเมื่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแล้วจะต้องนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้น

แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น ให้ปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  และ

เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนมุตัิในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิตามงบการเงิน

ของบริษัทยอ่ย หลงัหกัภาษี ทนุสาํรองเงินตามท่ีกฎหมายกําหนด และภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้แล้ว ทัง้นี ้

อตัราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด ความจําเป็นในการลงทุน เง่ือนไขและข้อจํากัด

ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ ยืม และความเหมาะสมอ่ืนๆของบริษัทย่อย อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอํานาจ

อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้และให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ    

 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจดัการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างการ

บรหิารงานดงัน้ี 
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โครงสรา้งการจดัการ 
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 8.1 คณะกรรมการบริษทั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายวภิูธา ตระกลูฮุน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

5. นายทพิย ์ดาลาล  กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 

7. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการ 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู กรรมการ / เลขานุการบรษิทั 

9. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการ 

10. นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการ 

 

โดยมนีางดรุณี รกัพงษ์พบิลู เป็นเลขานุการบรษิทั  

กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร Director Accredited Program (DAP) และ/หรือหลกัสูตร 

Director Certification Program (DCP) ของ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอื IOD แลว้  

 

  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  

  กรรมการผูม้อีํานาจกระทําการแทนบรษิทั คอื นายทพิย ์ดาลาล นายวริชั นอบน้อมธรรม นายธรีนิติ ์อศิราง

กรู ณ อยุธยา  นายธนทั ตาตะยานนท ์นายจโิรจ พนาจรสั และนางดรุณี รกัพงษ์พบิลู กรรมการสองในหกคน

น้ี ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั   

คณะกรรมการบริษัท มอีํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการบรษิัท ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั  ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย ดว้ย

ความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยรวมอาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบที่

สาํคญั มดีงัน้ี 

1. กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงนิสาํหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการดําเนินงานทีฝ่่ายบรหิารเสนอ ควบคุมดูแลใหฝ่้าย

บรหิารดําเนินการให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงนิ 

โดยคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2. พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแต่ละบรษิทั 

3.  โดยครอบคลุมถงึเรื่องงบประมาณประจาํปี งบการเงนิสาํหรบังวดไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การได้มา การก่อตัง้ การจําหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงบัซึ่ง

ทรพัยส์นิที่สาํคญัหรอืธุรกจิใดของบรษิทั การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัอํานาจใดๆ ที่คณะกรรมการ

บรษิทัไดม้อบหมายใหบุ้คคลอื่นดาํเนินการ 

4. วางโครงสรา้งและกาํหนดกระบวนการของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารดําเนินการที่

เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุม ผู้ถือหุน้ ด้วยความสุจรติ

และระมดัระวงั 

5. วางโครงสรา้งและกําหนดกระบวนการของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพื่อให้มรีะบบการบรหิารความ

เสีย่ง การกาํกบัและตรวจสอบ รวมถงึการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

6. ตดิตามและประเมนิผลการทาํหน้าทีบ่รหิารจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหบ้รรลุตามแผน

กลยุทธ ์ภายใตง้บประมาณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ดแูลใหม้กีารจดัทาํบญัช ีและการเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยส์นิทีม่นียัสาํคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้งแก่ผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนทัว่ไป 

8. ตรวจตราและดาํเนินการใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้่า บรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมที่

กาํหนด 

9. มอีํานาจแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หรอืผู้บริหารของบรษิัทย่อย และกําหนดหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ รวมถงึกาํหนดกรอบอาํนาจในการใชดุ้ลยพนิิจทีช่ดัเจน ใหก้ารออกเสยีงในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัย่อยในเรื่องสาํคญัตอ้งไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

ทัง้น้ี การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืผู้รบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถ

อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย 

และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

 กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งพน้จากตําแหน่งในทุกครัง้ของการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจาํปี โดยใหก้รรมการซึง่อยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูพ้น้จากตําแหน่ง ในกรณีทีก่รรมการทีจ่ะพน้จาก

ตําแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีน่ึงในสาม กใ็หใ้ชจ้าํนวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัหน่ึงในสาม อย่างไรกต็าม กรรมการซึง่พน้

จากตําแหน่งอาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งใหม่ได ้

 นอกจากน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีใหว้าระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการทีเ่ป็น

กรรมการอสิระ ในกรณีปกตไิม่ควรเกนิกว่า 9 ปี 
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8.2 ผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการจดัการ (Management Committee) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการจดัการของบรษิทั มจีาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายทพิย ์ดาลาล  ประธานคณะกรรมการจดัการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการจดัการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 

3. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการจดัการฝ่ายธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 

4. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู กรรมการจดัการฝ่ายธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์

5. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการจดัการฝ่ายธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 

6. นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการจดัการฝ่ายธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 

7. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ กรรมการจดัการฝ่ายธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 
 

 

8.3 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม2560  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจีาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวภิูธา ตระกลูฮุน กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ตามคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ  

โดยมนีายวภิธูา ตระกลูฮุน เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ  

เคยดาํรงรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงานธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ตัง้แต่ปี 2554 - 2556 และนางสาวศชินม ์โชตวิรีะสถานนท ์ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยเขา้ดาํรงตําแหน่งเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 
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คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั มจีาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

2. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

3. นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

4. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

หมายเหตุ : นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

จากการประชมุกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2560 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั มจีาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวภิูธา ตระกลูฮุน ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั มจีาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวริชั  นอบน้อมธรรม ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายธรีนิติ ์ อศิรางกรู ณ อยุธยา อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายธนทั ตาตะยานนท ์ อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายสชุาต ิธนาสนุทรารตัน์ อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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8.4  สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2560  

ช่ือ-นามสกลุ 

กรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ 9/9 - - - 

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ 9/9 6/6 - - 

3. นายวภิูธา ตระกลูฮุน 9/9 6/6 - 2/2 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ 9/9 6/6 1/1 1/2 

5. นายทพิย ์ดาลาล  9/9 - - - 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม 9/9 - - 2/2 

7. นายธนทั ตาตะยานนท ์ 9/9 - 1/1 - 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู 9/9 - - - 

9. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา 9/9 - 1/1 - 

10. นายจโิรจ พนาจรสั 9/9 - 1/1 - 

หมายเหตุ :  จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จาํนวนครัง้การประชมุ 

 

ช่ือ-นามสกลุ กรรมการจดัการ คณะกรรมการจดัการ 

1. นายทพิย ์ดาลาล  10/10 

2. นายวริชั นอบน้อมธรรม 10/10 

3. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา 10/10 

4. นายธนทั ตาตะยานนท ์ 8/10 

5. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู 10/10 

6. นายจโิรจ พนาจรสั 10/10 

7. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ 7/10 

หมายเหตุ :  จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จาํนวนครัง้การประชมุ 
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หมายเหตุ :  จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จาํนวนครัง้การประชมุ 

 

8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ไดม้มีตอินุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจาํปี 

2560 โดย 

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ  

1.1)  ค่าตอบแทนรายเดอืน ใหจ้่ายทุกเดอืน 

 - ประธานกรรมการ 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 ใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมาเขา้ร่วมประชุม 

ดงัน้ี 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ   15,000 บาท 

 - กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ครัง้ละ  10,000 บาท 

 

และทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิบาํเหน็จใหก้รรมการอสิระประจาํปี 2560  

เป็นจาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของเงนิปันผลประจาํปี 2560 ของบรษิทั ทัง้น้ี เงนิบาํเหน็จทีจ่่ายจะใหแ้ก่กรรมการอสิระ

ประจาํปี 2560 จะไม่เกนิ 2,000,000  บาท (สองลา้นบาทถว้น)  

 

นอกจากน้ี ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560  ยงัไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีประจาํปี 2560 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้

เมื่อมาเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. นายวริชั  นอบน้อมธรรม 2/2 

2. นายธรีนิติ ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา 2/2 

3. นายธนทั ตาตะยานนท ์ 2/2 

4. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ 2/2 

5. นายสชุาต ิธนาสนุทรารตัน์ 2/2 
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 - ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ครัง้ละ  15,000 บาท 

 - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนท่านอื่น  ครัง้ละ 10,000 บาท 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมาเขา้

ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 - ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี  ครัง้ละ  15,000 บาท 

 - กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ที่านอื่น  ครัง้ละ 10,000 บาท 

 

ในปี 2560 มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบรษิทั ตามรายละเอยีด ดงัน้ี 

รายช่ือ 

ปี 2560 

ค่าตอบแทน 

(บาท) 2/ 3/ 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ 520,000 

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ 440,000 

3. นายวภิูธา ตระกลูฮุน 440,000 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ 435,000 

5. นายทพิย ์ดาลาล  1/  - 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม1/  - 

7. นายธนทั ตาตะยานนท์1/  - 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู1/  - 

9. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา1/  - 

10. นายจโิรจ พนาจรสั1/  - 

หมายเหตุ:  1/ กรรมการทีม่ใิช่กรรมการอสิระไมม่สีทิธไิดร้บัค่าเบีย้ประชุมกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย 

 
2/
 ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการอสิระในตารางขา้งตน้ รวมค่าเบีย้ประชุมสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้

ครัง้ที ่1/2560 และประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ซึ่งไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการอสิระทีเ่ขา้ร่วมประชุมในอตัราที่

เท่ากบัค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ค่าตอบแทนดงักล่าวถอืเป็นค่าตอบแทนทีใ่หเ้พิม่เตมิ เนื่องจากใน ปี 

2560 กรรมการอิสระมภีาระและหน้าที่เพิม่เติมสําหรบัการร่วมประชุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของบรษิทั ซึง่เป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560  

 
3/ 

ค่าตอบแทนของกรรมการอสิระในปี 2560 ทีแ่สดงในตารางขา้งต้น ยงัไม่รวมค่าตอบแทนในส่วนทีเ่ป็นเงนิบําเหน็จ 

ประจาํปี 2560 เนื่องจากการกําหนดจํานวนเงนิบําเหน็จทีจ่ะจ่ายนัน้จะคดิจากผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี

บญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงันี้ เงนิบาํเหน็จดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการอสิระในปี 2561 ต่อไป  

 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

– ไม่ม ี– 
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2.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ทําหน้าที่เป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะ

กรรมการ) และผู้บรหิารของบรษิัทที่ไม่ใช่กรรมการ สําหรบังวดปีบญัช ีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 งวดปีบญัช ี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  และงวดปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวน (คน) 11 11 7* 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 12.50 61.82 68.53 
หมายเหตุ  * นายสุเมธ ฐติภูิร ีลาออกจากการเป็นกรรมการจดัการของบรษิทั เมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2560   

 นายศริพิฒัน์ งามวงศไ์พรชั  นายสุชาต ิธนาสุนทรารตัน์  นายภารสุ พนิยักลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการจดัการของบรษิทั เมื่อ   

วนัที ่2 ตุลาคม 2560 

8.6   บุคลากร   

จาํนวนบุคลากรของบรษิทั (ไม่รวมผูบ้รหิาร ) แบง่ตามรายบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

สายงาน 
จาํนวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 409 525 567 

ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 19 21 33 

ธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ 65 110 131 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 158 196 221 

รวม 654 852 947 

 

ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บรษิัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จํานวน 138.55 

ล้านบาท 177.75 ล้านบาท และ 227.64 ล้านบาทตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดอืน โบนัส ค่า

ล่วงเวลา เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ  

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

– ไม่ม ี–  

 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

ในปี 2560 มค่ีาใชจ้่ายในการพฒันาบุคลากร จํานวน 1.95 ลา้นบาท และในปี 2561 มงีบประมาณในการ

พฒันาบุคลากร จาํนวน 1.91 ลา้นบาท 
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 9.การกาํกบัดแูลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึง

บทบาท และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะผูบ้รหิารในการสรา้งเสรมิใหเ้กดิการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ีเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ และใหค้วามเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ทุกฝ่าย จงึมมีติแต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อส่งเสรมิให้การดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นไปตาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี และไดม้กีารกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากบัดูแลกจิการ เพื่อใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัิ

ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีําหรบับรษิัทจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดย

แบ่งเป็น 5 หมวดดงัน้ี 

หมวดท่ี 1: สิทธิของผูถื้อหุ้น (Right of Shareholders)                  

       บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรพัย์

และเจ้าของบรษิัท เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัย์ที่ตนถืออยู่ สทิธใินการรบัเงนิปันผล  สทิธใินการได้รบั

ขอ้มลูอย่างเพยีงพอ สทิธต่ิางๆ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่อง

สาํคญัของบรษิัทฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีการอนุมตัิ

ธุรกรรมทีส่ําคญัและมผีลต่อทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึการแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธแิละขอ้บงัคบั

ของบรษิทั เป็นตน้                                                                        

บรษิทัจงึมกีารสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

• บรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบ

ล่วงหน้าและประกาศโฆษณาในหนังสอืพมิพ์ท้องถิ่นก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรอืระยะเวลาอื่นใด

ตามทีก่ฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งประกาศกาํหนด 

• ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง บรษิทั จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

•  ในการจดัประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิทัจะใชส้ถานทีซ่ึง่สะดวกแก่การเดนิทาง รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสมและ

จดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ ทัง้น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีจ่ะอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ของบรษิทั 

• บรษิัทส่งเสรมิการนําเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้ือหุ้น การนับคะแนนและ

แสดงผลเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกตอ้ง 

• ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะหรือตัง้คําถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมี

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบคาํถามในทีป่ระชุม 

•  ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจดัทํารายงานการประชุมที่บนัทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและ

ครบถว้นในสาระสาํคญัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้และจะนําสง่รายงานการประชุมดงักล่าวไปยงั   
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในเวลาทีก่าํหนด รวมถงึเผยแพร่รายงานการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านทางเวปไซตข์องบรษิทั  

 

หมวดท่ี 2: การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิัทจะปฏบิตัิต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาต ิสญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ 

ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืความพกิาร และแมผู้ถ้อืหุน้จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้

ถอืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

● คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้ทุก

รายย่อมมสีทิธริบัขอ้มลูหรอืเอกสารเป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษสาํหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิโดยเอกสาร

ทีส่ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาตติอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ  

● กําหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เ ป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดยหน่ึง  (1 )  หุ้น 

มสีทิธเิท่ากบัหน่ึง (1) เสยีง 

● คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ขา้งน้อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิ หรอืเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้น้ี การขอเพิม่วาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยหน่วยงานสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบรษิทั 

ตอ้งมคีวามพรอ้มในการรบัขอ้เสนอ ใหค้วามช่วยเหลอื และใหค้าํแนะนําได ้

 

หมวดท่ี 3: บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Role of Shareholders) 

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้ี ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก บริษัทจึงตระหนักถึง

ความสาํคญัในการดูแลและคํานึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และจดัใหม้ชี่องทางใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถตดิต่อสื่อสาร 

เสนอแนะ หรอืให้ขอ้มูลต่างๆ ผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืกรรมการตรวจสอบ  นอกจากน้ีในการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทั ยงัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัและบรษิัทย่อย แบ่งผู้มสี่วนได้เสยีออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้ี ลูกค้า คู่คา้ บรษิทัทีบ่รษิทัหรอืบรษิัท

ย่อยถอืหุน้ บุคลากรของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ชุมชนและสงัคมในภาพรวม ทัง้น้ี บรษิทัตอ้งจดัใหม้ชี่องทางใน

การสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มอย่างพอเพยีง 

• บรษิทัและบรษิทัย่อยประพฤตติามกรอบการแข่งขนัทีด่ ีมจีรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้

สนับสนุนและส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม โดยไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรู้ความลบั

ทางการคา้ของคู่แขง่ดว้ยวธิฉ้ีอฉล 

• บรษิทัและบรษิทัย่อย มพีนัธสญัญาต่อผูบ้รโิภคในการพฒันาสนิคา้ และบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และ

กําหนดราคาสนิค้า/บรกิารให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไม่กระทําการใดอนัเป็นการเอาเปรยีบผู้บรโิภค

ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค และกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ ในการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ของบรษิทั

และบรษิทัย่อย บรษิทัและบรษิทัย่อยตอ้งดาํเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม และตอ้งไม่เอาเปรยีบคู่คา้ 

• บรษิทัและบรษิทัย่อย ตอ้งคาํนึงถงึสวสัดภิาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรยีบในการทาํสญัญาจา้ง มกีาร

กาํหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพเพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรบรษิทั และบรษิทัย่อยมแีรงจงูใจในการ

ทาํงาน มกีารฝึกอบรม และใหก้ารศกึษาเพิม่เตมิเพื่อเพิม่ศกัยภาพของบุคลากร มสีิง่แวดลอ้มในการทาํงานที ่
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ด ีมกีารกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั สรา้งวนิยัในการทาํงาน และมแีผนชดเชยทีด่ ีหากมเีหตุใหบุ้คลากร

ของบรษิทั ตอ้งยุตกิารทาํงานดว้ยสาเหตุใดกต็าม 

• บรษิทัตอ้งมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อใหก้ารช่วยเหลอื สนบัสนุน และสรา้งประโยชน์แก่ชมุชนและ

สงัคมในภาพรวม โดยบรษิทัมแีผนการในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างยิง่

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิจากธุรกจิของบรษิทั มแีผนชดเชยทีด่ ีหากมอุีบตัเิหตุ และมกีารวางแผน

แกไ้ขอย่างยัง่ยนื 

  

หมวดท่ี 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญัอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง แม่นยาํ และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อใหผู้ม้สี่วนได้

เสยีใชป้ระกอบการตดัสนิใจ การเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการดําเนินงานซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัในการ

สรา้งความเชื่อมัน่แก่นักลงทุนถงึความซื่อสตัยส์ุจรติในการดําเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงาน 

บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูเป็นอย่างมาก และพยายามเพิม่ช่องทางในการใหข้อ้มลูตลอดเวลา 

• คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ และทีไ่ม่ใช่ทางการ

เงนิอย่างเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั ไดร้บัสารสนเทศอย่าง

เท่าเทยีมกนัตามที่กําหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

บริษัทควรจดัทําและปรบัปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน อย่างสมํ่าเสมอ รวดเร็ว และทัน

สถานการณ์ 

• จดัใหม้หีน่วยงานสือ่สารองคก์ร ทาํหน้าทีป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร การดําเนินงาน และผลงานของบรษิทั

และบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างมี

ประสทิธภิาพและสมํ่าเสมอ ขจดัความเขา้ใจทีผ่ดิ รวมทัง้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธท์ําหน้าทีป่ระสานงาน

กบันักลงทุนสถาบนั เจา้หน้ี นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูถ้ือหุน้ของบรษิทั ในการให้ขอ้มูลการดําเนินงาน

และการลงทุนของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดว้ยช่องทางการตดิต่อทีส่ะดวก รวดเรว็ และเขา้ถงึไดง้่าย 

• คณะกรรมการบรษิทั ต้องจดัใหม้กีารทํางบดุล บญัชกีําไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบ

บญัช ีพรอ้มทัง้รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจําปีเพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ

• คณะกรรมการบรษิทัจะรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างมเีหตุผลว่าการ

บนัทกึขอ้มลูทางการบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะดาํรงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และเพื่อให้

ทราบถงึจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิการดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระสาํคญั รวมถงึมกีารแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเพื่อทาํหน้าทีใ่นการตรวจสอบรายงาน

ทางการเงนิ รายการระหว่างกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

• ในรายงานประจาํปี คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมนิฐานะ และแนวโน้มของบรษิทัและ

บรษิทัย่อย โดยสรุปทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย รายงานอธบิายถงึความรบัผดิชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงนิ 

โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีรายงานทางการบรหิารทีจ่าํเป็นเพื่อการวเิคราะหใ์นรปูแบบต่างๆ 

นอกเหนือจากรายงานทางการเงนิ และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ และ/

หรอืกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปรยีบเทยีบกบัจาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี   
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• เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของแต่ละคน รวมถงึรปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย 

• เปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร 

  

หมวดท่ี 5: ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งประกอบดว้ยผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์

แก่บรษิทั ไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามทุ่มเท และใหเ้วลาอย่างเตม็ทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ คณะกรรมการ

ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้เพื่อกาํกบัดแูลแนวทางดาํเนินงานของบรษิทั แต่งตัง้ฝ่ายบรหิารเพื่อรบัผดิชอบการดําเนิน

ธุรกจิ แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรบัผดิชอบเฉพาะเรื่องทีไ่ดร้บัมอบหมาย และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

รวมทัง้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั รบัผดิชอบการดาํเนินการประชุมและการปฏบิตัติามกฎหมาย  

• องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการตามจํานวนทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กําหนด แต่ต้องมจีํานวนไม่น้อยกว่า 

5 คน นอกจากน้ีกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรอื หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แต่จาํนวนใดจะ

สงูกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอสิระ  ปัจจุบนับรษิทัมกีรรมการจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีม่าจากฝ่าย

บรหิารจาํนวน 6 ท่าน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารซึง่มคีุณสมบตัเิป็นอสิระจํานวน 4 ท่าน ซึง่คดิเป็นจํานวนเกนิกว่า 1 

ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรษิทัทัง้คณะ อนัจะทําใหเ้กดิการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่างๆ อย่าง

เหมาะสม ทัง้น้ี กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบรษิทัจะต้องพน้จากตําแหน่งในทุกครัง้ของการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี อย่างไรกต็าม กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งใหม่ได ้และ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีการดํารงตําแหน่งของกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ ในกรณีปกตไิม่

ควรเกนิกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกนั เว้นแต่คณะกรรมการบรษิทัจะเหน็ว่าบุคคลนัน้สมควรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ

ของบรษิทัต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

 

• บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

         คณะกรรมการบรษิัท มีบทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษัท ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างเคร่งครดั ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี

และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบรษิทั 

และผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบขอ้กําหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ ขณะเดยีวกนักค็ํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย โดยมรีายละเอยีดตามที่กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท 

นอกจากน้ี ยงัมหีน้าทีใ่นการแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบรษิทั (Board  

Committee) เลขานุการของบรษิทั และกําหนดค่าตอบแทนสําหรบักรรมการชุดย่อย (ไม่เกนิกว่าจํานวนรวมทีไ่ด้รบั

อนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) 

 

• ค่าตอบแทนของกรรมการ 

 บรษิัทได้จดัให้มคีณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื่อพจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่จะคํานึงถงึผลประกอบการ ขนาดธุรกจิ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนกรรมการ

ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั เพื่อนําเสนอให้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิโดยมแีนวปฏบิตั ิดงัน้ี 
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- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดย

คณะกรรมการบรษิทัโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตอ้งนําเสนอ 

- ค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาโดยกําหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญั

ประจาํปีผูถ้อืหุน้ 

- คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารระดบัสงู ต้องรายงานเกี่ยวกบันโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ 

หลกัการและเหตุผล ไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั  

 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัมแีนวทางในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ดงัน้ี 

- คณะกรรมการบรษิทั มกีารกาํหนดตารางการประชุมล่วงหน้า โดยมกีารประชุมไมน้่อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

และตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อหน่ึงครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความจาํเป็นและ

เหมาะสม 

- คณะกรรมการบรษิทั ควรอุทศิเวลา ทุ่มเท และใหค้วามสนใจกบัการดําเนินงานของบรษิทัอย่างเตม็ที่

และพร้อมที่จะเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม ทัง้น้ี หากกรรมการมคีวามจําเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จะต้อง

แจง้ลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจดัวาระการประชุม โดยพิจารณาร่วมกับ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และมเีลขานุการบรษิทัทําหน้าทีดู่แลให้กรรมการไดร้บัหนังสอืเชญิประชุม 

รวมถงึเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7  วนั ยกเวน้เรื่องทีต่อ้งพจิารณาเร่งด่วน 

- ประธานกรรมการบรษิทั ตอ้งมัน่ใจว่าคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอใหแ้ก่ผูบ้รหิาร

ในการนําเสนอขอ้มลู และเพยีงพอสาํหรบัคณะกรรมการบรษิทั ทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ทีส่าํคญั 

- กรรมการบรษิัทที่อาจจะมคีวามเกี่ยวขอ้งหรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีในวาระการประชุมใดจะต้องงดออก

เสยีง งดใหค้วามเหน็ในวาระนัน้ หรอืออกจากหอ้งประชุม 

- การจดบนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรษิทั จะต้องมคีวามชดัเจนทัง้ผลการประชุม และความเหน็

ของคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใชอ้า้งองิ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อใหม้กีารพจิารณากลัน่กรองการดําเนินงานทีส่าํคญัอย่างรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทั 

จงึใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้ ดงัน้ี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3  ท่านทีม่คีุณสมบตัิครบถ้วนตามทีก่ําหนดโดย

สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยมรีายชื่อ ดงัต่อไปน้ี 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายวุฒพิงษ์  โมฬชีาต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอสิระ 

2. นายอภชิาต ิ จรีะพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอสิระ 

3. นายวภิูธา ตระกลูฮุน* กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบ ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 
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ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. พจิารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัช ีรวมถึงพจิารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. ใหค้วามเหน็ชอบในการ แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือ   

พนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืสง่เอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจาํเป็น 

4. สามารถว่าจา้งทีป่รกึษา หรอืบุคคลภายนอกตามระเบยีบของบรษิทัมาใหค้วามเหน็หรอืใหค้ําปรกึษาในกรณีจําเป็น

อย่างยิง่ 

5. สอบทานรายงานทางการเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจว่า มคีวามถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ 

โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทํารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและ

ประจาํปี 

6. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหม้ี

ความเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และอาจเสนอแนะ

ใหม้กีารสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจําเป็นและเป็นสิง่สาํคญั พรอ้มทัง้นําขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการ

ปรบัปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในทีส่ําคญัและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบรษิัท โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบ

บญัชภีายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

7. สอบทานการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

นโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

8. เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ตามวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

10. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดงักล่าวให้มีความถูกต้องและ

ครบถว้น ทัง้น้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

11. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

12. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

13. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั  ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

13.1  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

13.2  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

13.3  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กําหนด  ของ        

ตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

13.4  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

13.5  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

13.6  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

13.7  ความเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(Charter)  

13.8  รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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14. ร่วมใหค้วามเหน็ในการพจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงานของเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

15.     คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยการประเมนิตนเอง และรายงานผลการประเมนิ  

พร้อมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตัิงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏบิตัิงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกปี 

16.    พจิารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อนําเสนอขออนุมตัจิาก 

 คณะกรรมการบรษิทั 

17.    ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัมคีณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่จีาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่/ีกรรมการอสิระ 

2. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

3. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

4. นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
หมายเหตุ : นายธรีนติิ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่จีากการประชุมกรรมการบรษิทั

ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2560 

 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

1. พจิารณา กาํหนดนโยบายแนวทางปฏบิตัใินเรื่องกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและตดิตามเพื่อใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบาย

กาํกบัดแูลกจิการทีด่รีวมถงึทบทวนและปรบัปรุงนโยบายใหม้คีวามเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ 

2. กํากบัดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและพนักงานให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่

คณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

3. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บรษิทัมคีณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายวภิูธา ตระกลูฮุน ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  กรรมการอสิระ 

2. นายอภชิาต ิ จรีะพนัธุ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  กรรมการอสิระ 

3. นายวริชั  นอบน้อมธรรม กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  กรรมการอสิระ 

 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พจิารณานําเสนอโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

2. กําหนดวธิกีารสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและการดําเนินกจิการ

ขององคก์ร โดยการกาํหนดคุณสมบตั ิและความรูค้วามชาํนาญแต่ละดา้นทีต่อ้งการใหม้ ี
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3. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระทีจ่ะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา โดยการสรรหาอาจ

พจิารณาจากกรรมการเดมิใหด้าํรงตําแหน่งต่อ หรอืเปิดรบัการเสนอชื่อจากผูถ้อืหุน้ หรอืการใชบ้รษิทัภายนอกช่วยสรร

หา หรอืพจิารณาจากบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชพี หรอืการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เป็น

ตน้ 

4. พจิารณารายชื่อบุคคลทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อมาและคดัเลอืกบุคคลที่ม ี คุณสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คุณสมบตัิที่

กาํหนดไว ้

5. ตรวจสอบว่าบุคคลทีจ่ะถูกเสนอชื่อนัน้มคีุณสมบตัติามกฎหมายและ ขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ดาํเนินการทาบทามบุคคลทีม่คุีณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเกณฑ ์คุณสมบตัทิีก่ําหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวมี

ความยนิดทีีจ่ะมารบัตําแหน่งกรรมการของบรษิทั หากไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้ 

7.เสนอชื่อให้คณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาและบรรจุชื่อในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาแต่งตัง้ 

8. พจิารณาสรรหาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั      

9. พจิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อให้มคีวามเหมาะสม โดย

ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท์ีใ่ช้อยู่ในปัจจุบนั เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ใน

อุตสาหกรรมเดยีวกบับรษิทั และกําหนดหลกัเกณฑใ์หเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กดิผลงานตามทีค่าดหวงั ใหม้คีวามเป็นธรรม 

และเป็นการตอบแทนบุคคลทีช่่วยใหง้านของบรษิทัประสบผลสาํเรจ็ 

10. ทบทวนรปูแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และ

ค่าเบีย้ประชุม โดยคาํนึงถงึแนวปฏบิตัทิีอุ่ตสาหกรรมเดยีวกนัใชอ้ยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกจิของบรษิทั และ

ความรบัผดิชอบ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีบ่รษิทัตอ้งการ 

11. พจิารณาเกณฑก์ารประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

12. กาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายทีไ่ดพ้จิารณาไว ้และ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้

คณะกรรมการบรษิทันําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

13.พจิารณาความเหมาะสมและให้ความเหน็ชอบ ในกรณีที่มกีารเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ให้กรรมการและพนักงาน 

โดยยดึหลกัใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ และสรา้งแรงจูงใจใหก้รรมการและพนักงานปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหเ้กดิการ

สรา้งมลูค่าเพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้ในระยะยาวและสามารถรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

14.สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อนําเสนอขออนุมตัิจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

15.คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมอีาํนาจหน้าทีจ่ะขอ ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาวชิาชพีอื่นใด 

เมื่อเหน็จาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั ซึง่การดาํเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั 

16. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเน่ือง กบัการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

17.พจิารณา กําหนดนโยบายแนวทางปฏบิตัิในเรื่องกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและติดตามการปฏบิตัิตามนโยบายอย่าง

สมํ่าเสมอ 

18.กํากบัดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดูแลกจิการที่ดีของบรษิัท และพนักงานให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่

คณะกรรมการบรษิทักาํหนด 
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คณะกรรมการจดัการ 

บรษิทัมคีณะกรรมการจดัการจาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายทพิย ์ดาลาล ประธานกรรมการจดัการ 

2. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการจดัการ  

3. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการจดัการ 

4. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการจดัการ 

5. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู กรรมการจดัการ 

6. นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการจดัการ 

7. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ กรรมการจดัการ 

 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 

1.พจิารณา และกาํหนดเป้าหมาย ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัทศิทางกลยุทธ ์โครงสรา้งการจดัการ 

แผนการดาํเนินงานประจาํปี และงบประมาณของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2. ดําเนินการจดัการให้การดําเนินธุรกจิของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ นโยบาย 

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

3.ตรวจสอบผลการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

4.ตรวจสอบ และใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัเรื่องนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัและบรษิทัย่อยแก่คณะกรรมการบรษิทั 

5.ตรวจสอบ และอนุมตัธิุรกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรอืการขายสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย การ

จดัการทรพัยากรบุคคล การเงนิและการคลงั การบรหิารงานทัว่ไป และธุรกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ

ของบรษิทั ภายใตข้อบเขตอาํนาจการอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณากาํหนดไว ้ 

6.พจิารณาและตรวจสอบการจดัการความเสีย่ง และระบบการควบคุมความเสีย่งของบรษิทัและบรษิัทย่อย โดยการ

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งและกํากบัดูแลใหค้ณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งปฏบิตัิหน้าทีต่ามกฎ

บตัรคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึคณะกรรมการจดัการจะตอ้งรายงานคณะกรรมการบรษิทัหากพบความ

เสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัจนทาํใหไ้ม่สามารถบรรลุผลประกอบการตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

7.คณะกรรมการจดัการสามารถมอบอํานาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความ

เหมาะสม โดยทีค่ณะกรรมการจดัการ หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการจดัการจะต้องไม่กระทําการหรอือนุมตัิ

รายการใดๆ ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบัตน อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอื

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทและบรษิัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) ทัง้น้ี การอนุมตัิรายการดงักล่าว ต้อง

สอดคลอ้งกบันโยบาย และหลกัการต่างๆ ทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

8.จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระเพื่อใหค้วามเหน็หรอืคาํแนะนํา ตามความจาํเป็น 

9.ดําเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการจดัการ หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องที่มีการ

อภปิรายกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการจดัการ  

10.รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการดําเนินการภายใต้อํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการจดัการอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี รวมถงึเรื่องอื่นใดทีจ่ําเป็นและสมควรทีจ่ะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั

รบัทราบ  
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11.ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ มีอํานาจพิจารณาและอนุมตัิให้บริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน 

ตลอดจนพจิารณาและอนุมตักิารใชจ้่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเขา้ทาํนิตกิรรมสญัญา ภายใตข้อบเขตอาํนาจการอนุมตัิ

ทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนดไว ้

12.พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงนิ เช่น การเปิดบญัช ีการขอสนิเชื่อ 

13.ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับน้ี โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎบตัร โดยคณะกรรมการจดัการจะนําผลที่ได้รับจากการประเมินผล

ดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรุงการปฏบิตังิานของตนต่อไป 

14.ดาํเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมจีาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายวริชั นอบน้อมธรรม ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

3. นายธนทั ตาตะยานนท ์ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายสชุาต ิธนาสนุทรารตัน์ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. จดัทาํนโยบายบรหิารความเสีย่งเพื่อเสนอคณะกรรมการจดัการ พจิารณา ในเรื่องของการบรหิารความเสีย่งโดยรวม 

และครอบคลุมถงึความเสีย่งหลกั เช่น ความเสีย่งดา้นการตลาด ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

และความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดูแลระดบัความเสีย่งของ

องคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

3. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบ และ

การปฏบิตัติามนโยบายทีก่าํหนด 

4. ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่อ้งดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการจดัการ เพื่อสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธ์

ทีค่ณะกรรมการจดัการกาํหนดไว ้

5. สอบทานกฎบตัรคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการ

จดัการ 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 

1. รบัผดิชอบ ดูแล บรหิาร การดําเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจําวนัของบรษิัท รวมถงึการกํากบัดูแลงาน

โดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และ

งบประมาณ ของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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2.จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัแิละมหีน้าทีร่ายงานความกา้วหน้าตาม

แผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัดิงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3.กําหนดโครงสร้างองค์กร วธิีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างพนักงาน 

รวมถงึกําหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดกิารต่างๆ สาํหรบัพนักงานและผูอ้ยู่ภายใต้บงัคบั

บญัชาทัง้หมดทีม่ตีําแหน่งตํ่ากว่าประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลงมา ตลอดจนมอบอํานาจและหน้าทีท่ีต่นไดร้บัมอบหมาย

ใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่งักล่าวตามทีต่นอาจพจิารณาเหน็สมควร 

4.ตดิตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบรษิทั เสนอแนะทางเลอืก และกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 

5.ดแูลและควบคุมการปฏบิตังิานต่างๆ ของบรษิทั อาท ิการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายใน     งานดา้น

ปฏบิตักิารและสนบัสนุนต่างๆ และงานทรพัยากร 

6.เป็นตวัแทนบรษิทัตลอดจนมอีาํนาจมอบหมายในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดแูลอื่นๆ 

7.ดแูลตดิต่อกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ และพนกังาน เพื่อเสรมิชื่อเสยีงและภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 

8.ดแูลใหม้กีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

9.มอีาํนาจในการออก แกไ้ข เพิม่เตมิ ปรบัปรุง ระเบยีบ คําสัง่ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วกบัการทํางานของบรษิทั เช่น การ

บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวนิยัพนกังานและลกูจา้ง  

10.พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมตัิการเข้าทํานิติกรรมสญัญา และ/หรอืการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ

ดาํเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจาํวนัของทางบรษิทั ทัง้น้ี ภายใตว้งเงนิทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ตาม

ตารางอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทั 

11.มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

12.รบัผดิชอบ ดแูล บรหิาร การดําเนินงาน รวมถงึกํากบัดูแลนโยบายรวมของบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิทัย่อย 

  

 ทัง้น้ี การใชอ้าํนาจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถกระทําได ้หากประธานเจา้หน้าที่

บรหิารมสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1.จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารของบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

- ทะเบยีนกรรมการ  

- หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

- หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

- รายงานประจาํปี 

2.เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

3.ดาํเนินการเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

4.ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัขอ้กาํหนดและกฎเกณฑต่์างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารควรรบัทราบ 

5.จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั และ 

กรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม ่
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6.ดแูล และประสานงานใหบ้รษิทั ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

7.ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

  

9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบรษิทั 

การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทัจะเป็นผูค้ดัเลอืกบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวน 

กรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมาย

กาํหนด 

2. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง โดยผูถ้อืหุน้จะต้องใชค้ะแนนเสยีงทีม่ี

อยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้ผู้ใดมากน้อย

เพยีงใดไม่ได ้

2) ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลง

มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

4)  ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่

จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการที่

ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด ้

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งตน้ถงึคุณสมบตัิ

ของบุคคลทีจ่ะมาดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระโดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของกรรมการตาม

พระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุน รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

จะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคุณวุฒ ิประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมดา้นอื่นๆ ประกอบ

กนั จากนัน้ จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป

ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมจีํานวนไม่

น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ 
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ตลาดหลกัทรพัย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 

ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมผู้

ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ให้นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระราย

นัน้ๆดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มี

อํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นคําขออนุญาต

ต่อสํานักงานก.ล.ต. ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา

ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา

มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่

จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื

เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 

ปีก่อนวนัที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถึงการทํารายการทางการคา้ที่

กระทาํเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ

ใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึ

พฤติการณ์อื่นทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั หรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 

ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี การคาํนวณภาระ

หน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหน้ีที่

เกดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนักนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระ

หน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั  ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี

นัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบริษัท หรอืบริษัทย่อย

หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในหา้งหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั

เงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี

สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัย่อย

บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูบ้รษิทั 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน มวีาระอยู่ในตําแหน่ง 

คราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ลงวนัที ่

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูบ้รษิทั และ 

3. ไม่เป็นกรรมการของ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมกีรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื

ของงบการเงนิได ้

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อย

กว่า 3 คน และสมาชกิอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอสิระ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั มจีํานวนอย่างน้อย  

3 คน  โดยสมาชกิอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และคณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการจดัการ 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการจดัการ ภายใต้คําแนะนําของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

โดยเลอืกจากกรรมการและผูบ้รหิารตามจาํนวนทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสม และเพยีงพอต่อการบรหิารกจิการของ

บรษิทั โดยใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประธานคณะกรรมการจดัการ  
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องคป์ระกอบและการสรรหาอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจดัการ จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยตอ้งไดร้บัการ

แต่งตัง้จากคณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการจดัการจะแต่งตัง้อนุกรรมการบรหิารความเสีย่งคนหน่ึงเป็นประธาน

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะเป็นพจิารณาเบือ้งตน้ ในการสรรหาคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความสามารถ

บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทกําหนดไว้ได้ เพื่อนําเสนอชื่อให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา

แต่งตัง้ 

 

9.3 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทักําหนดนโยบายการกํากบัดูแลและบรหิารกจิการบรษิทัย่อย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกําหนดมาตรการ

และกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อใหบ้รษิัทสามารถกํากบัดูแลและบรหิารจดัการกจิการของบรษิัทย่อยและบรษิัท

ร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมกีารปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กําหนดไว้ได้

เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

ดงักล่าว 

ในกรณีทีน่โยบายน้ีไดก้ําหนดใหก้ารทํารายการหรอืการดําเนินการใดๆ ซึง่มนีัยสาํคญัหรอืมผีลต่อฐานะทาง

การเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้

ถอืหุ้นของบรษิทั (แลว้แต่กรณี)  ใหก้รรมการบรษิัทมหีน้าทีใ่นการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิัท และ/

หรอื การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัเิรื่องดงักล่าวก่อนทีบ่รษิทัย่อย จะจดัประชุมคณะกรรมการ และ/

หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมตัิก่อนการทํารายการหรือดําเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการน้ี ให้บริษัท

เปิดเผยขอ้มลูและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะขออนุมตันิัน้ตามทีก่ําหนด

ไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรพัย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้) อย่าง

ครบถว้นและถูกตอ้ง 

 

9.4 นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการ และผูบ้รหิารในการนําขอ้มูลภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 
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1. บรษิทัจะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ

ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า (ตามคาํนิยามของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย) เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการจดัทํา และรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตามมาตรา 59 และ

บทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ข

เพิม่เติม (“พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ฯ”) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรอืจําหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ตาม

มาตรา 246 และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์  

2. กาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีรวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ

ทีเ่ป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าของบรษิัท  จดัทําและเปิดเผยรายงานการถอืครองหลกัทรพัยท์ี่ออก

โดยบริษัทของตน และคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครัง้แรกที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และทุกครัง้ที่มกีารเปลีย่นแปลง โดยส่งผ่านมายงัเลขานุการบรษิัท เพื่อนําส่งสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ตามระยะเวลาที่กําหนด และกําหนดให้เลขานุการ

บรษิทัสรุปรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อรบัทราบเป็นประจาํทุกหก (6) เดอืน 

3. กาํหนดหา้มมใิหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัรวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่

เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์  ซือ้ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย 

เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลกัทรพัย์อื่น (ถ้าม)ี ของบรษิัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม ในช่วงเวลา

ก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั จนกว่าบรษิทั จะได้

เปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนแลว้ โดยบรษิทัจะแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารใน

สายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปหรอืเทียบเท่างดการทํารายการขา้งต้น อย่างเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะ และควรรอไปอกีอย่างน้อย 24 

ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณะแลว้ จงึจะสามารถทาํรายการขา้งตน้ได ้ 

4. กาํหนดหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั และบรษิทั

ย่อย ทีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ซึง่

ตนไดล่้วงรูม้าในตําแหน่งหรอืฐานะเช่นนัน้ มาใชเ้พื่อการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ 

ขาย เสนอซือ้ หรอืเสนอขาย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น (ถ้าม)ี ของบรษิทั ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่า

การกระทาํดงักล่าวจะทาํเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืนําขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระทํา

ดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม  

5. กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบรษิัทและบริษัทย่อย หรอือดตีกรรมการ ผู้บรหิาร และ

พนกังาน ทีล่าออกแลว้ เปิดเผยขอ้มลูภายใน หรอืความลบัของบรษิทั และบรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มูลความลบัของ

คู่คา้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที ่ใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ทาํใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทั บรษิทัย่อย หรอืคู่คา้ กต็าม  

6. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

และจะไม่ใชต้ําแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอืนําขอ้มลูภายใน หรอืสารสนเทศทีม่สีาระสาํคญัซึง่ได้

รบัรู ้หรอืรบัทราบในระหว่างปฏบิตังิานในบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหา 
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7. ประโยชน์ในทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางออ้ม โดยไม่คาํนึงว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

8. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ที่

ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย  ห้ามมิให้กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทั และบรษิทัย่อย นําความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย ไป

ใชป้ระโยชน์แก่บรษิทัอื่น 

9. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิัทและบรษิทัย่อย มหีน้าทีป่ฏบิตัิตามแนวทางการใช้ขอ้มูลภายในของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 

รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.5 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

สาํหรบัปีบญัช ี2558 – 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มผีูส้อบบญัชแีละมคี่าตอบแทนผูส้อบบญัชดีงัต่อไปน้ี 

รอบบญัชี ผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนสาํหรบั

การสอบบญัชี 

(บาท) 

ค่าบริการอ่ืน 

(บาท) 

ปี 2558 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 3,430,000 - 

ปี 2559 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 5,953,400 - 

ปี 2560 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 7,473,000 - 
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 10.ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  ตระหนกัถงึความสาํคญัของการดําเนินธุรกจิให้

เตบิโตอย่างยัง่ยนืภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิ

อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของชุมชนในทุกๆ พืน้ทีท่ีเ่ขา้ไปดําเนินธุรกจิตามหลกัปฏบิตัิ

สากล โดยให้ความสําคญัต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนและสงัคม เพื่อพฒันาวถิีชวีติ และความเป็นอยู่ทีด่อีย่างยัง่ยนื 

โดยมหีลกัปฏบิตัติามแนวกจิการเพื่อสงัคมตามมาตรฐานสากล  

 

10.2 การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 

ดว้ยความตระหนกัถงึบทบาทความสาํคญัของความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษิทัจะดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการ

ปฏบิตัติามแนวทางการรบัผดิชอบต่อสงัคม ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย  บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายการ

บรหิารจดัการเพื่อความยัง่ยนืทีค่รอบคลุมการดาํเนินการดา้นธุรกจิ ดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้นสงัคม 

โดยมนีโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บรษิทัถอืปฏบิตัแินวทางการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอนั 

จะสง่ผลดต่ีอบรษิทัในระยะยาว ดงัน้ี 

1) หลกีเลีย่งการดาํเนินการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืหากพบว่ามคีวามขดัแยง้  

ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ กค็วรจดัใหม้กีระบวนการไกล่เกลีย่ทีเ่ป็นธรรมและมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่าํคญั

อย่างครบถว้น  

2) สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิ

กนั  

3) ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์                              

4) จดัใหม้รีะบบการบรหิารจดัการทีส่ามารถป้องกนัการจ่ายสนิบนและทุจรติ หรอืสามารถตรวจสอบพบ

ไดโ้ดยไม่ชกัชา้ รวมถงึมกีระบวนการแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ พรอ้มกบัใหค้วามเป็นธรรมหากเกดิ

กรณีดงักล่าวขึน้                                                                                                           

5) รณรงคใ์หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเหน็ความสาํคญัของการต่อตา้นการทจุรติ รวมทัง้การ

กรรโชก และการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

        บรษิทัดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัใหม้แีนวทางในการต่อต้านการทุจรติ 

คอร์รปัชัน่ ใหค้วามร่วมมอืแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็นหน่ึงในองคก์รภาคเีครอืข่ายรณรงคต่์อต้านคอรปัชัน่กบัสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย รวมถงึสนบัสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลูกฝังจติสาํนึกค่านิยม และทศันคตใิหแ้ก่ผูบ้รหิาร

และพนักงานในการปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง  โดยกําหนดเป็นระเบยีบขอ้บงัคบัในการ

ทาํงานและบทลงโทษไวอ้ย่างชดัเจน และตระหนกัถงึความสาํคญักบัการทําธุรกรรมกบับุคคลและบรษิทัภายนอก ดว้ย

การกาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้ง 
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จติสาํนึกใหทุ้กคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานอย่างโปร่งใส ไม่นําพาไปสู่การทุจรติทุกรูปแบบ  บรษิทัจดัใหม้ี

ช่องทางการรบัข้อร้องเรียน โดยมุ่งหวงัให้พนักงานทุกคนร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏิบตัิงานภายในองค์กรหรือ 

รอ้งเรยีนในกรณีที่พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรอืขดัต่อจรรยาบรรณในการทําธุรกจิตามนโยบายจรรยาบรรณของ

บรษิทั อย่างต่อเน่ือง 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

             บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชน โดยการยดึมัน่ในการดําเนินธุรกจิ

ของบรษิทั  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสทิธมินุษยชน โดยมนีโยบายดงัน้ี 

1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรา ดูแลมใิหธุ้รกจิของตนเขา้ไปมี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน  

2) สง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นสทิธมินุษยชน ภายในธุรกจิของตน และกระตุ้น 

ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผดิชอบของธุรกจิดา้นสทิธิ

มนุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอื ผูร่้วมทุน และคู่คา้  

 3) บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอบุคลากรของบรษิทัทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยก ถิน่กําเนิด 

เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดที่

มไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

4) บรษิัทให้โอกาสบุคลากรของบรษิัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจดัผลตอบแทนที่

เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทํางาน ทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการที่เหมาะสมตามระเบยีบของบรษิทั อกีทัง้ใหโ้อกาสบุคลากรของบรษิัท ศกึษาเพิม่เติมทัง้ใน

ระดบัอุดมศกึษา และการอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

5) บุคลากรของบรษิัททุกคนต้องปฏบิตัิหน้าที่ในความรบัผดิชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ 

ซื่อสตัยส์จุรติ เทีย่งธรรม ยดึมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าทีข่องตนใหก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึงทาํแทน 

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจําเป็นหรอืเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในงานที่ไม่ต้องใช้

ความสามารถเฉพาะตน 

6) บุคลากรของบริษัท ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคบับัญชา รับคําสัง่และรับผิดชอบโดยตรงต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาของตน ไม่ขา้มสายการบงัคบับญัชาหากไม่มคีวามจําเป็น หลกีเลีย่งการวพิากษ์วจิารณ์

ผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลนัน้ หรอืต่อบรษิทั ทัง้น้ีบุคลากรของ

บรษิัท จะเปิดโอกาส และเปิดใจรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมสีต ิ

ปราศจากอคต ิและรบัฟังดว้ยเหตุและผล 

7) บุคลากรของบรษิทั สามารถใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที ่และสิง่อํานวยความสะดวกของบรษิทั ใน

หน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่หา้มใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที ่และสิง่อํานวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจาก

การปฏบิตัหิน้าที ่หรอืสวสัดกิารทีต่นมสีทิธโิดยชอบ 

8) บุคลากรของบริษัท ต้องมกีรยิามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตน

เหมาะสมกบัหน้าทีก่ารงาน ธรรมเนียมทอ้งถิน่ โดยไม่สรา้งความเสือ่มเสยีต่อภาพลกัษณ์บรษิทั 

9) บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ชื่อ และตําแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงนิเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็น 

ผู้จ ัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัท หรือตําแหน่งในบริษัทในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วย

วตัถุประสงคใ์ด 

10) บุคลากรของบรษิทั ควรใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้เพื่อสรา้งความสามคัค ีช่วยเหลอื

เกือ้กลูกนั รวมทัง้กจิกรรมเพื่อสงัคมทีบ่รษิทัจดัขึน้ 
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11) หา้มบุคลากรของบรษิทั กระทําการที่ก่อความเดอืดรอ้น รําคาญ บัน่ทอนกําลงัใจผูอ้ื่น ก่อใหเ้กดิ

ความเป็นปฏปัิกษ์ หรอืรบกวนการปฏบิตังิาน ทีม่ลีกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของ

บรษิทั หรอืบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อธุรกจิ 

4. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ริโภค 

      บรษิทัคาํนึงถงึความพงึพอใจสงูสุดของลูกคา้ ซึง่เป็นผูท้ีซ่ือ้สนิคา้และบรกิารจากบรษิทั ดว้ยราคาทีเ่ป็น

ธรรม มคีุณภาพ และมคีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

1) บรษิัทมุ่งมัน่พฒันาสนิค้าและบริการด้านโลจิสติกสใ์ห้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง บุคลากรของบริษัทต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เงื่อนไขที่เป็นธรรม ทนัต่อสถานการณ์ และมี

คุณภาพ  

2) บรษิทัตอ้งไม่ทาํการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรอืโฆษณาเกนิจรงิในคุณภาพสนิคา้และบรกิารของ 

                บรษิทั  

5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถาน

ประกอบการ บรษิทัมุ่งส่งเสรมิและปลูกฝังจติสาํนึกทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ให้

เป็นวถิดีาํเนินชวีติประจําวนัของบุคลากรของบรษิทั เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทัง้ชุมชนและสงัคมโดยรวม บรษิทั

สนบัสนุนใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม ลดการใชอ้ย่างสิน้เปลอืง โดยมนีโยบายในการดแูลสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) บรษิทัส่งเสรมิใหค้วามปลอดภยัเป็นเรื่องสาํคญัโดยจดัทําขอ้กําหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดตาม

มาตรฐานสากล บุคลากรของบรษิัทต้องศกึษา และปฏบิตัิตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกําหนดและ

มาตรฐานทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

2) บรษิัทจะดําเนินการเพื่อควบคุมและป้องกนัความสญูเสยีในรูปแบบต่างๆ อนัเน่ืองมาจากอุบตัิเหตุ 

อคัคภียั การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการทํางาน ทรพัยส์นิสญูหายหรอืเสยีหาย การละเมดิระบบรกัษา

ความปลอดภัย การปฏบิตัิงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรกัษา

สภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ลอดภยัต่อบุคลากรของ บรษิทั และมกีารซกัซอ้มแผนการรกัษาความ

ปลอดภยัเป็นประจํา ทัง้น้ี ถือเป็นหน้าที่รบัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงานในการรายงานอุบตัเิหตุ 

อุบตักิารณ์โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่าํหนดไว ้

3) บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธแ์ละสื่อความเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บั

บุคลากรของบรษิทั พนกังานของผูร้บัจา้ง ตลอดจนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจ

ในนโยบาย กฎระเบยีบ ขัน้ตอนวธิปีฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชี

วอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนนําไปยดึถอืปฏบิตัไิดอ้ย่างถกูตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสขุภาพ 

ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม 

4) บรษิทัมุ่งมัน่มสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยตระหนักถงึ

ความสําคญัของสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริม

กจิกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันา

อย่างยัง่ยนื 
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5) หากการปฏบิตังิานใดไม่ปลอดภยั หรอืไม่อาจปฏบิตัติามขอ้กําหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพ 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม หรอืพบว่าการปฏบิตังิานมผีลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม

อย่างร้ายแรงให้บุคลากรของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทําได้ชัว่คราวเพื่อแจ้งผู้ ร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพื่อดาํเนินการแกไ้ข หรอืวางแผนแกไ้ขต่อไป หา้มปฏบิตังิาน

ต่อไปโดยเดด็ขาด 

6. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

         บรษิทัเป็นองคก์รทีอ่ยู่ในสงัคมโดยไม่แยกขาดจากสงัคม บรษิทัย่อมมภีาระทีต่อ้งรบัผดิชอบในการพฒันา 

และคนืกําไรสู่ชุมชนและสงัคมโดยรวม เพื่อให้บรษิัทเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนืตามการพฒันาของสงัคม บรษิทัถือเป็น

หน้าทีแ่ละเป็นนโยบายหลกัในการใหค้วามสาํคญักบักจิกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกดิการพฒันาสงัคม 

ชุมชน สิง่แวดลอ้ม ทาํนุบาํรุงศาสนา สรา้งสรรค ์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้สนบัสนุนการศกึษาแก่เยาวชน และ

สนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ยโอกาสใหเ้ป็นชุมชนทีเ่ขม้แขง็ พึง่พาตนเองได ้โดยมแีนวปฏบิตัิ

ดงัน้ี 

1) บรษิทัมุ่งทีจ่ะทาํความเขา้ใจ สือ่สารกบัสงัคมถงึสถานะ และขอ้เทจ็จรงิในการดําเนินงานของบรษิทั 

ความรบัผดิชอบของบรษิทัต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม และความรบัผดิชอบของบรษิทัในสิง่แวดลอ้ม โดย

ไม่ปกปิดขอ้เทจ็จรงิที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมอืในการให้ขอ้มูลกบันักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจ

ทัว่ไปอย่างทนัสถานการณ์ 

2) บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะมสีว่นร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดย

ตระหนักถงึความสาํคญัของสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน

สง่เสรมิกจิกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนตามหลกัการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื 

3) บรษิทัจะคาํนึงถงึทางเลอืกในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ โดยใหม้ผีลกระทบต่อความ

เสยีหายของสงัคม สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของประชาชนน้อยทีสุ่ด สนับสนุนการลดการใชพ้ลงังาน 

และทรพัยากร 

4) บรษิัทปลูกฝังจติสํานึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกดิขึน้ในบุคลากรของ

บรษิทัทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง ใหค้วามสาํคญัในการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ทีม่เีจตจํานงเดยีวกนักบับรษิทั ใน

เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นผู้นําในการส่งเสรมิการใช้และการอนุรกัษ์พลงังาน

อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

5) บริษัทมีความประสงค์ในการคืนกําไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและ

สิง่แวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอ กจิกรรมทีจ่ะกระทําต้องเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสม สรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชน 

สงัคม และสิง่แวดลอ้มไดจ้รงิ หากเลอืกใชก้ารบรจิาค จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลผูร้บับรจิาค เพื่อใหแ้น่ใจว่า

นําไปใชเ้พื่อการกุศลอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ก่อประโยชน์อย่างแทจ้รงิ และการบรจิาคต้อง

มเีอกสารหลกัฐาน 

 

10.3 นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการดาํเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บรษิัทนําแนวคดิในการรบัผดิชอบต่อสงัคมมาปรบัใช้และคดิคน้ใหเ้กดินวตักรรมทางธุรกจิทีส่ร้างประโยชน์ 

ความสามารถในการแขง่ขนัต่อธุรกจิและสงัคม ดงัน้ี 

1) สาํรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกจิทีด่าํเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่า ก่อใหเ้กดิความเสีย่งหรอืมผีลกระทบ 
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ในทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม หรอืไม่ อย่างไร และศกึษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว 

รวมทัง้ศกึษา พจิารณา และวเิคราะหก์ระบวนการทาํงานอย่างละเอยีดและครอบคลุมทุกดา้น เพื่อสรา้งโอกาส

ในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ  

2) เปิดเผยนวตักรรมที่ค้นพบในสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ

ผูป้ระกอบการรายอื่นไดป้ฏบิตัติาม  

 3)    วเิคราะหแ์นวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการทีด่ําเนินการ

ต่อเน่ืองอย่างไม่หยุดน่ิง เพื่อสรา้งโอกาสในการคดิคน้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ เพื่อความเจรญิเตบิโตควบคู่

การสรา้งผลกาํไรของธุรกจิอย่างยัง่ยนื  

 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ทีผ่่านมา บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสงัคมมาอย่างต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็น 

 

10.4.1 กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ 

(CSR in process) 

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการดาํเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มไปยงักลุ่มเป้าหมายทีม่เีป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

ทีม่ผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทั  โดยมุ่งหวงัในการยกระดบัการพฒันาองคค์วามรูข้องทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าพนักงานของบริษัท สถาบนัการศึกษา สถาบันการอบรม 

หน่วยงานราชการ สมาคมและภาคเอกชนต่างๆ ดงัน้ี 

 

1. ลกูคา้และคู่คา้ของบรษิทั ภาคราชการ บรษิทัเอกชน สมาคม และสถาบนัอบรม 

กลุ่มบรษิทั มกีารจดัอบรมดา้น นโยบายความปลอดภยัฯ กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ใหแ้ก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิัท 

และยงัถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ภาคราชการ บริษัทเอกชน สมาคม สถาบนัอบรม คู่ค้า และลูกค้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ อาท ิการอบรมเรื่องการจําแนกและตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก การประเมนิความเสีย่ง

สารเคม ี การอบรมเรื่องกรอบขอ้กาํหนดและกฎหมายการจดัการสารเคมใีนประเทศไทย 

2. ภาคอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์

กลุ่มบรษิทัมสีว่นร่วมในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจสิตกิสท์ัง้ในและต่างประเทศ ผ่านการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการสมาคมผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ  ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัมกีารผลกัดนัและขบัเคลื่อนกลไกการ

รบัรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพีสาขาโลจสิตกิส ์โดยการร่วมจดัทํามาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี

สาขาโลจสิติกส ์โดยความร่วมมอืระหว่าง สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี และสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 

(TIFFA) นอกจากน้ี ผู้บรหิารของกลุ่มบรษิัทเขา้ร่วมการพฒันาหลกัสูตรอบรมเรื่องการขนส่งสนิค้าอนัตรายในระดบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนให้กบัภาคอุตสาหกรรมโลจสิตกิสใ์นภูมภิาค และเป็นวทิยากรอบรมดา้นการขนส่งสนิค้า

อนัตรายพฒันาผูฝึ้กสอนใหก้บัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

3. ภาคอุตสาหกรรมเคม ี

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัท มสี่วนร่วมในการพฒันาและขบัเคลื่อนแผนแม่บทดา้นการจดัการสารเคมแีห่งชาติ

ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554)  แผนยุทธศาสตร์การจดัการสารเคมแีห่งชาติฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2555-2560) และเป็น

คณะทาํงานพฒันาแผนยุทธศาสตรก์ารจดัการสารเคมแีห่งชาตฉิบบัที ่5 (พ.ศ. 2561-2569) ภายใต้การกํากบัดูแลของ

คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันายุทธศาสตรก์ารจดัการสารเคมทีีม่นีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน นอกจากน้ียงัมี

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี รองประธานและคณะกรรมการของกลุ่มย่อย 
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Responsible Care® ดูแลดว้ยดว้ยความรบัผดิชอบ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (Hazardous Substances Logistics 

Association: HASLA) และมสี่วนสาํคญัในการขบัเคลื่อนงานของสมาคม เช่น การจดัการประชุมสามญัประจําปี การ

จดัการสมันาและฝึกอบรมใหก้บับรษิทัสมาชกิของสมาคม การเขา้ร่วมประชุมทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้  

4. พนกังานของบรษิทั 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากร และมุ่งเน้นในการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่าง

ต่อเน่ือง จงึพฒันาระบบทีร่องรบัขอ้กําหนดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการพฒันาแผนการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้

อย่างเป็นระบบใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบรษิทั  และเพื่อการปฏบิตังิานอย่างเป็นประโยชน์สงูสุดต่อทุกฝ่าย  จงึไดม้กีาร

ส่งพนักงานเขา้ร่วมอบรมเรื่องการดําเนินงานต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิ ัอย่างต่อเน่ือง อาท ิ

การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเลและทางอากาศ โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน การบรหิารจดัการขนส่งสนิค้า 

การบรกิารจดัการคลงัสนิคา้ การขนส่งสนิค้าอนัตรายทางทะเล ทางอากาศ และทางถนน การจดัเกบ็วตัถุและสนิค้า

อนัตราย การอบรมทางบญัชแีละจดัซือ้ การอบรมการดาํเนินงานสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม การอบรมการควบคุมการรกัษา

ความปลอดภยัสนิคา้ทางอากาศ การอบรมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัสาํหรบัสนิคา้อนัตราย การอบรมการป้องกนัอนัตราย

จากรงัส ี 

5. ภาคสถาบนัการศกึษา และมหาวทิยาลยัต่างๆ  

  กลุ่มบรษิทัใหค้วามสาํคญัอย่างมากในดา้นการศกึษา ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาทางบรษิทัเน้นการมสีว่นร่วมใน

การเผยแพร่ความรูด้า้นโลจสิตกิสใ์หก้บัสถาบนัการศกึษา และมหาวทิยาลยัต่างๆ โดยมตีวัแทนผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทั

ไปเป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์และซพัพลายเชน ให้กบัสถาบนัธุรกจิการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 

(ITBS) รวมทัง้การจดัการอบรมหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัองคค์วามรูด้า้นโลจสิตกิสใ์หแ้ก่นักศกึษา อาท ิการจดัการอบรม

เรื่องการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ ใหแ้ก่นักศกึษาวทิยาลยัอุบลราชธานี  การจดัการอบรมเรื่องการจดัการขนส่งสนิค้า

อนัตราย ใหแ้ก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง การจดัการอบรมเรื่องการขนสง่สนิคา้อนัตรายในประเทศไทยอย่างไร้

ธงแดง ใหแ้ก่นักศกึษามหาวทิยาลยัรงัสติ การจดัการอบรมเรื่องหลกัการทําธุรกจิและคําศพัทเ์ฉพาะทางสาํหรบัธุรกจิ

ผูร้บัจดัการขนสง่ระหว่างประเทศใหแ้ก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัศรปีทุม เป็นตน้ 

10.4.2 กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัโดยตรง (CSR after process) 

1. กจิกรรมทาํดเีพื่อสงัคม และกจิกรรมเพื่อสาธารณะ 

• การทาํความสะอาดวดัสามคัคธีรรม บรจิาคสิง่ของ และเลีย้งอาหารกลางวนัคนชรา ณ สถานสงเคราะหค์นชรา 

จงัหวดัจนัทบุร ี 

• การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน บริจาคของให้โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์ 

• การทาสรีัว้ ปลกูกลว้ยน้ําวา้ และทาํความสะอาดโรงเรยีนบา้นตะเคยีนงาม ณ จงัหวดักาญจนบรุ ีร่วมกบับรษิทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ในภารกจิ “สง่น้ําใจชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั”ิ  

2. กจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้ม 

• การปลกูป่าชายเลน ณ จงัหวดัสมุทรสงคราม  

• การเตมิปุ๋ ยใหป่้า ณ อาํเภอปราณบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
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บรษิัทให้ความสําคญัแก่การมรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและเป็นไปตามหลกัการการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี

โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่ 15 

พฤษภาคม 2560  ครัง้ที ่7/2560 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2560  ครัง้ที ่8/2560 เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 และ ครัง้ที ่

1/2561 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561   คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายใน โดยไดซ้กัถามขอ้มูลจากฝ่าย

บรหิารของบรษิทัฯ และไดต้อบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 

สว่น คอื 

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3. การควบคุม การปฏบิตังิาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าบรษิทั มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะ

การประกอบธุรกจิของบรษิทั และไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง

อย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่

เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพยีงพอ และสามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัท และบรษิัทย่อยจากการที่บุคคล

ดงักล่าว หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว นําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ  

ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายในต่อระบบควบคมุภายใน 

บรษิทัไดว้่าจา้งบรษิทั มลัตพิลสั ออดทิ แอนด ์ คอนซลัติง้ จาํกดั (“มลัตพิลสั”) ซึง่เป็นสาํนกัตรวจสอบจาก

ภายนอก ดาํรงตําแหน่ง “ผูต้รวจสอบภายใน” ของบรษิทัในการทาํหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานและกจิกรรมทางการ

เงนิของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารดาํเนินการตามแนวทางทีก่าํหนดอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั และเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถทาํหน้าที่

ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่ จงึกาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัซึง่มหีน้าทีก่าํกบัดแูลใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีด่ ี และสาํเนารายงานเรยีน

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อชว่ยกาํกบัดแูลและสัง่การใหผู้บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละหน่วยงานดาํเนินการปรบัปรุง

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดว้ยความเรยีบรอ้ย โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส  

ในการตรวจไตรมาส 4 ปี 2560 บรษิทั มลัตพิลสั ออดทิ แอนด ์คอนซลัติง้ จาํกดั ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของ

ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring 

Organization of Tradeway Commission) ซึง่แบง่การตรวจสอบเป็น การควบคุมภายในระดบัคณะผูบ้รหิาร และ การ

ควบคุมภายในรายระบบงาน ไดแ้ก่ ระบบรายได ้ ระบบการรบัชาํระเงนิ ระบบตน้ทุนบรกิาร ระบบจดัซือ้จดัจา้ง ระบบ

การจ่ายชาํระเงนิ ระบบเงนิเดอืนและค่าแรง ระบบการปรบัปรุงและปิดบญัช ี  รวมถงึตดิตามประเดน็คงคา้งจากการ

ตรวจสอบภายในไตรมาสที ่ 1 - 3 ปี 2560 ซึง่จากการตรวจสอบพบว่าระบบควบคมุภายในของบรษิทัอยู่ในเกณฑท์ี่

เหมาะสม  

 11.การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มบริษทั กบับุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

บรษิทัทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)   บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมในกลุ่ม 

บริษทั ช่ือยอ่ สดัส่วนถือหุ้น 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) TLG N/A 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คารโ์ก จาํกดั TAC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ คารโ์ก จาํกดั TGC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซเ์พรส จาํกดั TAX ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จาํกดั AGS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์เอเยนซสี ์จาํกดั TMA ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน จาํกดั TSC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จาํกดั CBC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จาํกดั DGP ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์จาํกดั HLM ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

Triple I International Company Limited TIL ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

Triple I International Japan TIJ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย TIL 

บรษิทั เอเชยี เน็ตเวริค์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ANI ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย TLG 

บรษิทั เอก็เซล แอร ์จาํกดั ECA-BKK ถอืหุน้รอ้ยละ 30 โดย TLG 

GSA Asia Cargo GSA-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 60 โดย ANI 

บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั CKT ถอืหุน้รอ้ยละ 42 โดย TLG 

บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) ECU ถอืหุน้รอ้ยละ 43 โดย TLG 

บรษิทั ฮาซเคม ทรานส ์แมเนจเมนท ์จาํกดั HTM ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 โดย HLM 

บรษิทั ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์จาํกดั CWT ถอืหุน้รอ้ยละ 50.99 โดย HLM 

HazChem Logistics Management Pte Ltd HLM – SG ถอืหุน้รอ้ยละ 55 โดย HLM 

Excel Air (Guangzhou) ECA-GZ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 โดย TIL 

Excel Air (HK) ECA-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 

Freightwork GSA (HK) Limited Freightwork-HK ถอืหุน้รอ้ยละ 20 โดย TIL 

GSA Cargo Network (Myanmar) GCN-MM ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TIL 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ประกอบดว้ย  

(ก) กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั  

(ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

(ค) ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั  

(ง) บุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคลตาม 

(ก) (ข) หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร  

 12.รายการระหว่างกนั 
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(จ) นิตบิุคคลใดๆที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอีํานาจควบคุมหรอืมสี่วนได้ส่วนเสยีอื่นใดไม่ว่า

โดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนียัสาํคญั 

 

ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิัท และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของบรษิทั ทีม่กีารทํารายการระหว่างกนัในงวดปี 

2559 และงวดปี 2560 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บรษิทั คารโ์ก ้ชปิป้ิง จาํกดั (“CGS”) เป็นบรษิทัทีป่ระกอบกจิการขนส่งและชปิป้ิง ทีน่าง สุชาดา ฐติภิรู ีเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยถอืหุน้

รอ้ยละ 30 ซึง่ นางสุชาดา ฐติภิรู ีเป็นกรรมการจดัการฝ่าย Sea Freight และผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 1.37 โดยปัจจุบนันายสุเมธ ฐติภิรูลีาออกจากการเป็นกรรมการ

จดัการฝ่าย Sea Freightเมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2560 

บรษิทั อาร ์แอนด ์เค ทรานเซอรว์สิ 

จาํกดั (“R&K”) 

ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งทุกประเภท เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ HTM โดยถอืหุน้รอ้ยละ 40 

บรษิทั จ ีทร ีโกลจสีตกิส ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั (“G3”)  

ดาํเนินธุรกจิในการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วกบัการเป็นตวัแทนขนส่งสนิคา้ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ CKT 

โดยถอืหุน้รอ้ยละ 28 

บรษิทั สามมติร กรนีพาวเวอร ์จาํกดั 

(“สามมติร”) 

เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิตดิตัง้วสัดุอุปกรณ์และชิน้ส่วน ระบบก๊าซสาํหรบัรถยนต์ 

เครือ่งจกัรกล โดยม ีนายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ ดาํรง

ตําแหน่งเป็นกรรมการ 

บรษิทั บสิซเินสอะไลเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) (“BIZ”) 

เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการคา้และผลติเครือ่งมอืเครือ่งใชแ้พทย ์เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์

การแพทย ์ยารกัษาโรค เป็นบรษิทัที ่นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิกรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ของบรษิทัฯ ดาํรงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอสิระ และ 

นายวภิธูา ตระกลูฮุน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ดาํรงตําแหน่งเป็น

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบดว้ย 

บรษิทั สยามพรเีมยีร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

(“สยามพรเีมยีร”์) 

เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิ รบัเป็นผูจ้ดัการและดแูลผลประโยชน์ เกบ็ผลประโยชน์,จดัการ

ทรพัยส์นิ เป็นบรษิทัที ่นายอภชิาต ิจริะพนัธ ์กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ดาํรงตําแหน่งเป็น

กรรมการ 

 

รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

 เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนและนําหุ้นสามญัของบรษิัท เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์  บรษิทัไดด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งโดยการซือ้หุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ซึง่ประกอบธุรกจิทีต่่อเน่ืองกบัธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร จากบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยราคา

ซือ้หุ้น บรษิทัย่อยและบรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั เป็นราคาตามมูลค่าทางบญัชบีวกทุนสํารองขัน้ตํ่าตาม

กฎหมาย (ราคาbook value plus legal reserve) ในขณะทีบ่รษิทัออกหุน้เพิม่ทุนและขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย

และบรษิัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัในราคามูลค่าทีต่ราไว้ (ราคา พาร)์ ซึ่งการพจิารณาเขา้ทํารายการเหล่าน้ี

เกดิขึน้ก่อนทีจ่ะมคีณะกรรมการตรวจสอบจะถูกแต่งตัง้  
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รายการบริษทัปรบัโครงสรา้งโดยการซ้ือหุ้น CBC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั จาก นายปีเตอร ์เจมส ์แมชิน 

 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัฯ ปรบัโครงสร้างโดยการซ้ือหุ้น CBC 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวนัที่ 18 กรกฎาคม 2559 บรษิัทฯ ซื้อหุ้น

สามญัเดมิทัง้หมดรอ้ยละ 25 ตามลําดบั รวมเป็น

รอ้ยละ 99.99 ของ CBC จากบุคคลต่างๆ ดงันี้ 

 

 

 

รายการเหล่านี้เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ก่อนทีจ่ะ

มีการแ ต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี

ค ว าม เห็น ว่ า กา ร เ ข้าทํ า ร าย กา รปรับ

โครงสร้างของกลุ่มบรษิัทฯนัน้ เป็นการปรบั

โครงสร้างการถือหุ้นของบรษิัทภายใต้การ

ควบคุมเดยีวกนั เพื่อรองรบัการจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทํา

ให้โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ มี

ความโปร่งใสและชดัเจน  

 

 

 

 

• ซื้อหุน้ CBC จาก นายปีเตอร ์เจมส ์แมชนิ 

 

187,500 - เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดซ้ื้อหุน้

เพิม่เติมจาก นายปี เตอร์ เจมส์ แมชนิ จํานวน 

7,500 หุ้น  คิด เ ป็นร้อยละ  25.0 ของทุนจด

ทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของ CBC ในราคา

หุน้ละ 25 บาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุนของผู้ขายใน

การได้มาของหุ้นดังกล่าว และเท่ากับมูลค่าที่

เรยีกชาํระแลว้ คดิเป็นจํานวนเงนิ 187,500 บาท 

โดยจ่ายชาํระค่าหุน้ทัง้หมดเป็นเงนิสด 
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 รายการท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมและให้กู้ยืมเงิน 

1.  รายการค่าบรกิารขอหนงัสอืคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิ โดยใชว้งเงนิหนงัสอืคํ้าประกนัของ TLG  
 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TLG กบั ECA-BKK 
 

ECA-BKK ขอหนังสือคํา้ประกนัจาก

สถาบนัการเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือคํา้

ประกนัของ TLG 

• คา่ธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนงัสอืคํ้า

ประกนั 

• ลูกหน้ีคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

500,296 

 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            535,316     

ลดลง                       - 

สิน้งวด            535,316 

 

 

 

 

 

519,979 

 

ตน้งวด            535,316 

เพิม่ขึน้            556,377      

ลดลง          (1,063,762) 

สิน้งวด             27,931 

 

 

 

 

 

ECA-BKK ไดม้กีารจดัทําหนังสอืคํ้าประกนั

วงเงิน 51,997,900 บาท โดยใช้วงเงิน

หนังสอืคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิ TLG 

โดย  ECA-BKK ต้ อ ง จ่ า ยชํ า ร ะ

ค่าธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัราร้อยละ 

1.0 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่าการใช้

ว ง เ งิน คํ้ า ป ร ะกันดัง กล่ า ว ก่ อ ให้ เ กิ ด

ประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทาง

การเงนิใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ เน่ืองจากไม่ต้อง

นําบญัชีเงินฝากประจําเป็นหลกัทรพัย์คํ้า

ประกนั ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงิน

ของ TLG เน่ืองจากมกีารคดิค่าธรรมเนียม

ระหวา่งกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 
 

รายการระหว่าง TLG กบั ANI 
 

ANI ขอหนังสือคํา้ประกนัจากสถาบนั

การเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือคํา้ประกนั

ของ TLG 

• คา่ธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนงัสอืคํ้า

ประกนั 

• ลูกหน้ีคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

265,142 

 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            283,702     

ลดลง                       - 

สิน้งวด            283,702 

 

 

 

 

 

 

178,155 

 

ตน้งวด            283,702    

เพิม่ขึน้            190,626     

ลดลง            (283,702) 

สิน้งวด            190,626 

 

 

 

 

 

 

ANI ไดม้กีารจดัทําหนังสอืคํ้าประกนัวงเงนิ 

28,370,200 บาท โดยใช้วงเงนิหนังสอืคํ้า

ประกนัจากสถาบนัการเงนิ TLG โดย ANI 

ต้องจ่ายชําระค่าธรรมเนียมใหก้บั TLG ใน

อตัรารอ้ยละ 1.0 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่าการใช้

ว ง เ งิน คํ้ า ป ร ะกันดัง กล่ า ว ก่ อ ให้ เ กิ ด

ประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องทาง

การเงนิใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ เน่ืองจากไม่ต้อง

นําบญัชีเงินฝากประจําเป็นหลกัทรพัย์คํ้า

ประกนั ซึ่งไม่ถือว่าเป็นภาระทางการเงิน

ของ TLG เน่ืองจากมกีารคดิค่าธรรมเนียม

ระหวา่งกนั 
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2.  รายการการกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  

 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TLG กบั ANI 

ANI กู้ยืมเงิน TLG  

• เงนิกูย้มื 

 

 

 

 

 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้         1,400,000

ลดลง                        - 

สิน้งวด         1,400,000 

 

 

 

115 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                 115     

ลดลง                       - 

สิน้งวด                  115 

 

 

ตน้งวด         1,400,000

เพิม่ขึน้         2,250,000 

ลดลง          (1,400,000) 

สิน้งวด          2,250,000 

 

 

 

67,742 

ตน้งวด                  115 

เพิม่ขึน้             67,742 

ลดลง              (55,913)  

สิน้งวด              11,944  

 

 

 

เมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน 2560 ไดต้กลงเขา้

ทําสญัญากู้เงนิกบั TLG เพื่อใช้เป็นเงนิทุน

หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจจํานวน 

1,350,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย

เท่ากบั MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยที่

เป็นราคาตลาด โดยป็นการให้กู้ยืมตาม

สดัสว่นเงนิลงทุน 

  

เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2560 ไดต้กลงเข้า

ทําสญัญากู้เงนิกบั TLG เพื่อใช้เป็นเงนิทุน

หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจจํานวน 

900,000 บาท โดยมอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั 

MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยที่เป็น

ราคาตลาด โดยป็นการใหกู้้ยมืตามสดัส่วน

เงนิลงทุน 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่าการให้

เงนิกูย้มืดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการ

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กบับริษัท

ร่วมในเครือ การกู้ยมืเงินระหว่างบริษทัฯ 

และบริษัทร่วมในเครือมีการคิดอัตรา

ดอกเบีย้ทีร่าคาตลาด สมเหตุสมผล รวมถงึ

สดัส่วนเงินให้กู้ยืม สอดคล้องกบัสดัส่วน

การลงทุน และไมเ่ป็นภาระทางการเงนิของ

บรษิทัฯ  
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง HLM กบั HTM 

HTM กู้ยืมเงิน HLM  

• เงนิกูย้มื 

 

 

 

 

 

• ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     - 

ลดลง                       - 

สิน้งวด                     - 

 

 

 

- 

ตน้งวด                     -

เพิม่ขึน้                     -     

ลดลง                        - 

สิน้งวด                     - 

 

 

ตน้งวด                    - 

เพิม่ขึน้         1,500,000 

ลดลง          (1,500,000) 

สิน้งวด                      - 

 

 

 

31,336 

ตน้งวด                     -

เพิม่ขึน้             31,336    

ลดลง              (31,336) 

สิน้งวด                     - 

 

 

เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 2560 ไดต้กลงเข้า

ทําสญัญากูเ้งนิกบั HLM เพื่อใช้เป็นเงนิทุน

หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจจํานวน 

1,500,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย

เท่ากบั MLR  ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยที่

เป็นราคาตลาด โดยป็นการให้กู้ยืมตาม

สดัส่วนเงนิลงทุน และ HTM ไดจ้่ายชําระ

เงินกู้ยืมกับ HLM แล้วเมื่อวันที่ 21 

ธนัวาคม 2560 

  

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่าการให้

เงนิกูย้มืดงักล่าวก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการ

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กบับริษัท

ร่วมในเครือ การกู้ยมืเงินระหว่างบริษทัฯ 

และบริษัทร่วมในเครือมีการคิดอัตรา

ดอกเบีย้ทีร่าคาตลาด สมเหตุสมผล รวมถงึ

สดัส่วนเงินให้กู้ยืม สอดคล้องกบัสดัส่วน

การลงทุน และไมเ่ป็นภาระทางการเงนิของ

บรษิทัฯ  
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัการให้และใช้บริการ 

1.  รายการบรษิทัร่วม เช่าพืน้ทีส่าํนกังานและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

 

รายการ 

 ขนาดของรายการ  

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TLG กบั ECU 

ECU เช่าพืน้ท่ีสาํนักงานของ TLG 

• คา่เช่าสาํนกังานและคา่บรกิารต่างๆ 

• ลูกหน้ีคา่เช่า 

 

 

 

 

 

1,358,095  

ตน้งวด                     - 

เพิ่มขึ้น       1,626,433

ลดลง         (1,143,628) 

สิน้งวด            482,805 

 

 

 

4,005,808 

ตน้งวด            482,805 

เพิม่ขึน้         4,279,915 

ลดลง          (4,632,650)  

สิน้งวด            130,070 

 

 

ECU ไดท้ําการเช่าพืน้ที่สํานักงาน และใช้

บรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ ของ TLG โดย

มอีตัราคา่เช่าและบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

รายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่าการเช่า

พื้นที่และบริการ มีความสมเหตุสมผล

เน่ืองจากเป็นการเช่าใช้อาคารสําหรับ 

สํานักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมีความ

สะดวกในการดําเนินธุรกิจ อีกทัง้อตัราค่า

เช่า เป็นอัตราเช่าและให้บริการปกติที่มี

ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

 

 

รายการระหว่าง TLG กบั CKT 

CKT เช่าพืน้ท่ีสาํนักงานของ TLG 

• คา่เช่าสาํนกังานและคา่บรกิารต่างๆ 

• ลูกหน้ีคา่เช่า 

 

 

 

 

754,805 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            807,641 

ลดลง            (679,356) 

สิน้งวด            128,285 

 

 

 

2,247,067 

ตน้งวด            128,285 

เพิม่ขึน้         2,400,581 

ลดลง          (2,381,658) 

สิน้งวด            147,208 

 

 

 

CKT ไดท้ําการเช่าพืน้ที่สํานักงาน และใช้

บรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ ของ TLG โดย

มอีตัราคา่เช่าและบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ

ดงักลา่วแลว้ มคีวามเหน็ว่าการเช่าพืน้ทีแ่ละ

บริการ มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็น

การเช่าใช้อาคารสําหรับ สํานักงานของ

บริษัทในกลุ่ม  ซึ่งมีความสะดวกในการ
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รายการ 

 ขนาดของรายการ  

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

 ดาํเนินธุรกจิ อกีทัง้อตัราคา่เชา่และใหบ้รกิาร 

เป็นอัตราเช่าปกติที่มีราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด 

รายการระหว่าง TLG กบั ANI 

ANI ใช้บริการท่ีจอดรถในอาคารของ 

TLG 

• คา่เช่าสาํนกังานและคา่บรกิารต่าง ๆ 

 

 

 

 

4,415  

 

 

 

 

 

9,600 

 

 

 

 

ANI ใช้บรกิารที่จอดรถในอาคารของTLG 

โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

รายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่าการใช้

พืน้ทีจ่อดรถในอาคาร มคีวามสมเหตุสมผล 

และมอีตัราคา่ใชบ้รกิารปกต ิ 
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2.  รายการการใชบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากรกบั CGS 

 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง HLM กบั CGS 

ตวัแทนออกของและเดินพิธีการศลุกากร

ขาเข้าและขาออก ทางทะเลและทาง

อากาศ 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

              4,255,569 

ตน้งวด         1,372,802 

เพิม่ขึน้         4,255,569 

ลดลง         (4,606,371) 

สิน้งวด         1,022,000 

 

 

 

 

4,950,199 

ตน้งวด         1,022,000 

เพิม่ขึน้         4,950,199 

ลดลง          (3,796,093) 

สิน้งวด          2,176,106 

 

 

 

 

HLM ได้มีการว่าจ้าง CGS  เพื่อ

ใหบ้รกิารตวัแทนออกของและเดนิพธิกีาร

ศุลกากรขาเขา้และขาออก ทางทะเลและ

ทางอากาศ โดยมีอัตราค่าบริการตาม

กลไกตลาด 

 

CGS ให้บริการกลุ่มบริษัทฯ ตามความ

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ ง ก า ร

ประสบการณ์เฉพาะทางเช่น สินค้าเคมี

เกษตร โดยลูกค้าของกลุ่มบรษิทัฯเป็นผู้

ที่ ร้อ งขอใช้บริการผู้ ให้บริการเจ้า น้ี

โดยตรง เน่ือง CGS มีประสบการณ์ใน

การดําเนินการพิธีการศุลกากรมานาน 

รวมถึงลูกค้าเก่าๆ ที่ให้บริการมาเป็น

เวลายาวนานจะคุ้นเคยกบั CGS เป็น

อยา่งด ี

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยบรกิารดงักล่าว

มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งมีราคา

และเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป เสมอืนกบัการ

ทํารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้น้ีการอนุมตัิ

ทํารายการในแต่ละครัง้ผูอ้นุมตัจิะต้องไม่เป็น

ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการเขา้ทํารายการดงักล่าว 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง DGP กบั CGS 

ตวัแทนออกของและเดินพิธีการศลุกากร

ขาเข้า 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

               121,578 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            463,818 

ลดลง            (435,450) 

สิน้งวด              28,368 

 

 

 

215,991 

ตน้งวด             28,368 

เพิม่ขึน้            247,965 

ลดลง            (254,989) 

สิน้งวด             21,344 

 

 

 

DGP ได้มีการว่าจ้าง CGS  เพื่อ

ให้บริการด้านงานตวัแทนออกของและ

เดินพิธีการศุลกากรขาเข้าจากสิงคโปร ์

โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยบรกิารดงักล่าว

มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งมีราคา

และเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป เสมอืนกบัการ

ทํารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้น้ีการอนุมตัิ

ทํารายการในแต่ละครัง้ผูอ้นุมตัจิะต้องไม่เป็น

ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการเขา้ทํารายการดงักล่าว 

รายการระหว่าง TMA กบั CGS 

ตวัแทนออกของและเดินพิธีการศลุกากร

ขาออกและขาเข้า 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

                1,594,364 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้         1,594,364 

ลดลง         (1,566,647) 

สิน้งวด              27,717 

 

 

 

1,270,772 

ตน้งวด             27,717 

เพิม่ขึน้         1,270,772 

ลดลง            (959,551) 

สิน้งวด            338,938 

 

 

 

TMA ได้มีการว่าจ้าง CGS  เพื่อ

ให้บริการด้านงานตวัแทนออกของและ

เดินพิธีการศุลกากรขาออกและขาเข้า 

โดย CGS ได้ร่วมประชุมกับลูกค้า และ

ทางลูกค้าเป็นผู้ตดัสินใจในการเลือกใช้

บรกิาร โดยมอีตัราค่าบรกิารตามกลไก

ตลาด 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยบรกิารดงักล่าว

มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งมีราคา

และเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป เสมอืนกบัการ

ทํารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้น้ีการอนุมตัิ

ทํารายการในแต่ละครัง้ผูอ้นุมตัจิะต้องไม่เป็น

ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการเขา้ทํารายการดงักล่าว 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TLG กบั CGS 

ตวัแทนออกของและเดินพิธีการศลุกากร

ขาออกและขาเข้า 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

                 319,800 

ต้นงวด             65,258

เพิม่ขึน้            342,186

ลดลง            (328,226) 

สิน้งวด              79,218 

 

 

 

203,300 

ตน้งวด             79,218

เพิม่ขึน้           217,531

ลดลง            (282,371) 

สิน้งวด              14,378 

 

 

 

TLG ได้มีการว่าจ้าง CGS  เพื่อ

ให้บริการด้านงานตวัแทนออกของและ

เดินพิธีการศุลกากรขาออกและขาเข้า 

โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยบรกิารดงักล่าวมี

คุณสมบตัติามที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป เสมือนกบัการทํา

รายการกบับุคคลภายนอก ทัง้น้ีการอนุมตัทิํา

รายการในแต่ละครัง้ผู้อนุมตัจิะต้องไม่เป็นผู้มี

สว่นไดเ้สยีในการเขา้ทาํรายการดงักลา่ว 

 

 

3.  รายการการใชบ้รกิารดา้นบรกิารขนสง่และกระจายสนิคา้อนัตรายและสารเคม ีและบรกิารหวัลากตูค้อนเทนเนอรก์บั R&K 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง HLM กบั R&K 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย

และสารเคมี และบริการหวัลากตู้คอน

เทนเนอร ์

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

            22,294,599 

ตน้งวด         1,858,683 

 

 

 

 

34,194,249 

ตน้งวด         3,042,115 

 

 

 

 

R&Kเป็นบริษัทที่ ให้บริการขนส่งและ

กระจายสินค้าอนัตรายและสารเคม  ีและ

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

 เพิม่ขึน้        22,294,599 

ลดลง        (21,111,167) 

สิน้งวด         3,042,115 

เพิม่ขึน้        34,194,249   

ลดลง        (33,511,458) 

สิน้งวด         3,724,905 

บริการหวัลากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นผู้

ถอืหุ้นใหญ่ของ HTM โดยถือหุ้นรอ้ยละ 

40 
 

R&K บริการขนส่งและกระจายสินค้า

อนัตรายและสารเคม ีและบรกิารหวัลากตู้

คอนเทนเนอร์ให้กบั HLM โดยมอีตัรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยไม่ไดเ้ป็นการพงึ

พิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด 

ทัง้น้ีการคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา

ตลาด 

รายการระหว่าง DGP กบั R&K 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย

และสารเคมี และบริการหวัลากตู้คอน

เทนเนอร ์

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

                51,981 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้             51,981 

ลดลง              (47,381) 

สิน้งวด               4,600 

 

 

 

 

 

52,658 

ตน้งวด               4,600

เพิม่ขึน้             52,658 

ลดลง              (54,958) 

สิน้งวด               2,300 

 

 

 

 

DGP ใช้บรกิารขนส่งและกระจายสนิค้า

อนัตรายและสารเคม ีและบรกิารหวัลากตู้

คอนเทนเนอร์กับ R&K โดยมีอัตรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยไม่ไดเ้ป็นการพงึ

พิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด 

ทัง้น้ีการคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา

ตลาด 

 

 

 

 



 
แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

92 
 

4.  รายการการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละกจิกรรมต่อเน่ืองของบรษิทัร่วมในกลุ่ม 

 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TLG กบั ECU 

ค่าระวางขนส่งทางเรือ 

• คา่ขนสง่และคา่ธรรมเนียม 

• เจา้หน้ีคา่ขนสง่และคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

            34,350 

ตน้งวด               1,432 

เพิม่ขึน้             36,755 

ลดลง              (25,559) 

สิน้งวด              12,628 

 

 

1,176,781 

ตน้งวด             12,628 

เพิม่ขึน้        1,259,156 

ลดลง         (1,268,789) 

สิน้งวด               2,995 

 

 

 

TLG จา่ยคา่ระวางขนสง่ทางเรอืใหก้บั 

ECU ซึง่เป็นกจิกรรมตามปกตขิองธรุกจิ 

โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ

ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็น

รายการที่สม เห ตุสมผล และ เ ป็นการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ 

 

ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชัน่ในการหาลกูค้า 

• คา่คอมมชิชัน่ 

• เจา้หน้ีคา่คอมมชิชัน่ 

 

 

 

7,847,474  

ตน้งวด                     - 

เพมิขึน้         8,396,797

ลดลง         (4,903,745) 

สิน้งวด         3,493,052 

 

 

 7,328,691 

ตน้งวด         3,493,052 

เพิม่ขึน้         7,841,699      

ลดลง        (10,644,055) 

สิน้งวด            690,696  

 

 

TLG เป็นผูแ้นะนําลูกคา้จากต่างประเทศ

เพื่อมาใช้บริการขนส่งสินค้ากับ ECU 

โดยจะไดร้บัส่วนแบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์จาก

รายไดด้งักล่าวโดยมอีตัราค่าบรกิารตาม

กลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดค่า

นายหน้าตามราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง HLM กบั ECU 

ค่าธรรมเนียมในการใช้ตวัแทน 

• คา่ธรรมเนียม 

• เจา้หน้ีคา่ธรรมเนียม 

 

 

            42,456 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้             47,914 

ลดลง              (39,434) 

สิน้งวด               8,480 

 

 

380,448 

ตน้งวด               8,480 

เพิม่ขึน้           380,448 

ลดลง            (384,889) 

สิน้งวด               4,039 

 

 

 

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ HLM 

ขนสง่ทางเรอืระหวา่งประเทศ โดยต้องใช้

ตวัแทน ของ ECU เน่ืองจาก HLM ไม่มี

ตวัแทนการขนส่งทางเรือที่ท่าเรือนัน้ๆ 

โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า

อนัตรายและสารเคมี 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

            - 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     - 

ลดลง                       - 

สิน้งวด                     - 

 

 

 

113,758 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            113,758

ลดลง            (113,758) 

สิน้งวด                      - 

 

 

 

 

HLM ใหบ้รกิารขนสง่และกระจายสนิคา้

อนัตรายและสารเคมขีองบรษิทั ECU 

โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง HLM กบั CKT 

ค่า BL ท่ีทางสายเรือ CK ออกให้กบั

ลกูค้าของ HLM 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

134,700 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            141,813 

ลดลง            (113,313) 

 

 

 

201,608 

ตน้งวด             28,500 

เพิม่ขึน้            201,608 

ลดลง            (228,808) 

 

 

 

HLM ใชบ้รกิารขนสง่ทางเรอืของ CKT 

ในการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ

ตามปกตใินกลุ่ม โดยมอีตัราคา่บรกิาร

ตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

สิน้งวด              28,500        สิน้งวด               1,300 ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง HLM กบั HTM 

ให้บริการจดัทาํบญัชี และบริหารงาน 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

            712,000 

ตน้งวด             59,920

เพิม่ขึน้            761,840    

ลดลง            (821,760)  

สิน้งวด                     - 

 

 

 

 

944,553 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            944,553 

ลดลง            (939,362) 

สิน้งวด               5,191 

 

 

 

 

HLM ใหบ้รกิารจดัทําบญัช ี และดแูล

บรหิารงานใน HTM ซึง่เป็นบรษิทัรว่มที ่

HLM ถอืหุน้อยู ่ เพื่อลดความซ้ําซอ้นใน

การบรหิารและเป็นการควบคมุค่าใชจ้า่ย 

HTM จงึวา่จา้งใหท้าง HLM เป็นผู้

บรหิารงานและดาํเนินการจดัทําบญัชี

ใหก้บัทาง HTM 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้

บรษิทัรว่มของ HLM เพื่อลดความซบัซ้อนใน

การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมีการ

คดิคา่บรกิารในอตัราทีส่มเหตุสมผล  

 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย

และสารเคมี 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

             27,743,596 

ตน้งวด         2,034,562 

เพิม่ขึน้        27,761,643 

ลดลง        (26,443,081) 

สิน้งวด         3,353,124 

 

 

40,144,765 

ตน้งวด         3,353,124 

เพิม่ขึน้       40,144,765 

ลดลง        (40,445,429) 

สิน้งวด         3,052,460 

 

 

HTM ใหบ้รกิารดา้นการกระจายสนิคา้

ใหก้บัลูกคา้หลกัๆของบรษิทั HLM ซึง่

รองรบังานรถทีเ่ป็น 4 ลอ้และ 6 ลอ้ โดย

มอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง HLM กบั HLM-SG 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย

และสารเคมี  

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

            8,531,634 

ตน้งวด       1,913,068 

เพิม่ขึน้       8,531,634 

ลดลง       (9,258,149) 

สิน้งวด       1,186,553 

 

 

 

3,542,449 

ตน้งวด         1,186,553 

เพิม่ขึน้         3,542,449 

ลดลง         (4,180,539)  

สิน้งวด            548,463 

 

 

 

HLM-SG การดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้น

การขนส่ งสินค้าด้านเคมีและสินค้า

อนัตรายในประเทศสงิคโปร์ ซึ่งหากทาง 

HLM มลีูกค้าที่ต้องการขนส่งสนิค้าเคมี

และสินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร ์

ทาง HLM จะใช้บรกิาร HLM-SG ซึ่งเป็น

ตวัแทนโดยตรงของ HLM 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

ให้บริการด้านโลจิสติกสค์รบวงจรสาํหรบั

สินค้าเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

            8,754,782 

ตน้งวด         3,556,402 

เพิม่ขึน้         8,754,782 

ลดลง        (10,824,078) 

สิน้งวด         1,487,106 

 

 

 

 

6,647,130 

ตน้งวด         1,487,106 

เพิม่ขึน้         6,647,130 

ลดลง         (5,835,808) 

สิน้งวด        2,298,428 

 

 

 

เป็นการใหบ้รกิารในกรณีที่ HLM-SG มี

ลูกค้าที่ต้องการบริการด้านโลจิสติกส์

ครบวงจรสําหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และ

สินค้าอันตรายในประเทศไทย ทาง 

HLM-SG ก็จะใช้บรกิาร HLM ซึ่งเป็น

บรษิทัแมข่อง HLM-SG 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TAX กบั G3 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

            932,151 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            932,151 

ลดลง            (932,151) 

สิน้งวด                   - 

 

 

2,423,380 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้         2,423,380 

ลดลง         (2,405,229) 

สิน้งวด            18,151 

 

 

G3 เป็นลูกคา้ของ TAX ในการใช้บรกิาร

ขนส่งทางอากาศ โดยมีอตัราค่าบริการ

ตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

 

รายการระหว่าง TAX กบั ECU 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

            7,163,366 

ตน้งวด            147,095 

เพิม่ขึน้           7,202,190 

ลดลง         (6,720,566) 

สิน้งวด            628,719 

 

 

8,081,058 

ตน้งวด            628,719 

เพิม่ขึน้         8,081,058 

ลดลง         (8,337,010) 

สิน้งวด            372,767 

 

 

ECU เป็นลูกค้าของ TAX ในการใช้

บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของ

กลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก

ตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TAX กบั ANI 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

11,525 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้              11,525 

ลดลง              (11,525) 

สิน้งวด                     - 

 

 

4,911 

ตน้งวด                   - 

เพิม่ขึน้                4,911 

ลดลง               (4,911) 

สิน้งวด                      - 

 

 

ANI เป็นลูกคา้ของ TAX ในการใช้บรกิาร

ขนส่งทางอากาศตามปกติของกลุ่ม โดย

มอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

ให้เช่าและบริการ 

• รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่เช่าและบรกิาร 

 

             1,588,788 

ตน้งวด               2,258 

เพิม่ขึน้         1,696,344 

ลดลง         (1,696,661) 

สิน้งวด               1,941 

 

1,650,243 

ตน้งวด               1,941 

เพิม่ขึน้         1,650,243 

ลดลง         (1,650,045)       

สิน้งวด               2,139 

 

TAX ให ้ANI เช่าพืน้ที่สํานักงาน และ

ใหบ้รกิาร โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไก

ตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่ มี

ความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นการเช่าใช้

พื้นที่สํานักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเพิ่ม

ความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ อกีทัง้อตัรา

คา่เช่า เป็นอตัราเช่าปกตทิี่มรีาคาเทยีบเคยีง

กบัราคาตลาด  

ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• คา่บรกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

            13,439,553 

 ตน้งวด        1,527,378 

เพิม่ขึน้        14,344,700 

ลดลง        (15,596,371) 

สิน้งวด            275,707 

 

9,897,986 

ตน้งวด            275,707 

เพิม่ขึน้         9,897,986 

ลดลง        (10,098,730) 

สิน้งวด             74,963 

 

 

TAX เป็นลูกคา้ของ ANI ในการใช้บรกิาร

ขนส่งทางอากาศ ระหว่า งประเทศ

ตามปกตขิองกลุ่ม โดย ANI ดําเนินธุรกจิ

เป็นตวัแทนสายการบนิเจจูแอร ์และสาย

การบินแลนชิลี  ซึ่ ง  ANI เ ป็น

ผู้ประกอบการรายเดยีวที่ดูแลการตลาด

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 



 
แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

98 
 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

และการขายระวางสินค้าให้แก่สายการ

บินสําหรบัเส้นทางการบินขาออกจาก

ประเทศไทย โดยมีอตัราค่าบริการตาม

กลไกตลาด 

 

รายการระหว่าง TAX กบั ECA-BKK 

ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

                17,524,166 

ตน้งวด         2,771,673 

เพิม่ขึน้        18,724,279 

ลดลง        (20,427,540) 

สิน้งวด         1,068,412 

 

 

 

17,942,890 

ตน้งวด         1,068,412 

เพิม่ขึน้       17,942,890 

ลดลง        (17,785,772) 

สิน้งวด         1,225,530 

 

 

 

TAX เป็นลูกคา้ของ ECA-BKK ในการใช้

บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของ

กลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก

ตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง TIL กบั ECA-HK 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

             26,966,440 

ตน้งวด         8,434,289 

เพิม่ขึน้        26,966,440 

ลดลง        (29,322,547) 

สิน้งวด         6,078,182 

 

 

31,876,754 

ตน้งวด         6,078,182 

เพิม่ขึน้        31,876,754 

ลดลง        (34,867,170) 

สิน้งวด         3,087,766 

 

 

ECA-HK ประกอบกจิการ Cargo Agent 

ในประเทศ ฮ่องกง เป็นตวัแทนในการช่วย

หาสนิคา้ขาเขา้ใหแ้ก่กลุม่บรษิทั  

 

การกําหนดราคาคา่ขนสง่นัน้จะเป็นราคาที่

บ ริษัทฯ เสนอ ให้กับลู กค้ า  wholesale 

ทัว่ไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่งทางอากาศ

แบบ Wholesale(Whole sale Air Freight) 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด  
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

หกัด้วยสว่นต่างประมาณ 5 เซนต์ โดยที่

ทาง TIL จะบวกรายไดจ้าก handling fee 

อีก 2% ตามกลไกตลาดที่มีการบวก 

handling fee ประมาณรอ้ยละ 2 – 3 

 

รายการระหว่าง TIL กบั ECA-GZ 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

19,466,159               

ตน้งวด         5,812,132 

เพิม่ขึน้       19,466,159 

ลดลง        (19,911,298) 

สิน้งวด         5,366,993 

 

 

24,786,468 

ตน้งวด         5,366,993 

เพิม่ขึน้        24,786,468 

ลดลง        (27,622,302) 

สิน้งวด         2,531,159 

 
 

ECA-GZ ประกอบกจิการ Cargo Agent 

ในประเทศจีน เป็นตวัแทนในการช่วยหา

สนิคา้ขาเขา้ใหแ้ก่กลุม่บรษิทั 
 

การกําหนดราคาคา่ขนสง่นัน้จะเป็นราคาที่

บ ริษัทฯ เสนอ ให้กับลู กค้ า  wholesale 

ทัว่ไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่งทางอากาศ

แบบ Wholesale(Whole sale Air Freight) 

หกัด้วยสว่นต่างประมาณ 5 เซนต์ โดยที่

ทาง TIL จะบวกรายไดจ้าก handling fee 

อีก 2% ตามกลไกตลาดที่มีการบวก 

handling fee ประมาณรอ้ยละ 2 – 3 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

รายการระหว่าง TIL กบัFreightwork-HK 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

               71,463,642 

ตน้งวด        20,848,322 

เพิม่ขึน้        71,463,642 

ลดลง        (70,055,652) 

สิน้งวด        22,256,312 

 

 

67,823,342 

ตน้งวด        22,256,312 

เพิม่ขึน้        67,823,342 

ลดลง        (82,659,735) 

สิน้งวด         7,419,919 

 
 

Freightwork-HK ประกอบกิจการ Cargo 

Agent ในประเทศฮ่องกง เป็นตวัแทนใน

การชว่ยหาสนิคา้ขาเขา้ใหแ้ก่กลุม่บรษิทั 
 

การกําหนดราคาคา่ขนสง่นัน้จะเป็นราคาที่

บ ริษัทฯ เสนอ ให้กับลู กค้ า  wholesale 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

ทัว่ไปซึ่งเป็นราคา ค่าขนส่งทางอากาศ

แบบ Wholesale(Whole sale Air Freight) 

หกัด้วยสว่นต่างประมาณ 5 เซนต์ โดยที่

ทาง TIL จะบวกรายไดจ้าก handling fee 

อีก 2% ตามกลไกตลาดที่มีการบวก 

handling fee ประมาณรอ้ยละ 2 – 3 

รายการระหว่าง TAC กบั ANI 

รายได้ค่าท่ีปรึกษา 

• รายไดค้า่ทีป่รกึษา 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

               1,710,000 
 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     - 

ลดลง                       - 

สิน้งวด                     - 

 

 

               1,710,000 
 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้         1,710,000 

ลดลง         (1,557,525) 

สิน้งวด           152,475 

 

 

 

รายไดค้่าที่ปรกึษาการดําเนินงาน โดยมี

อตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจให้แก่บรษิทั

ร่วม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน

ของบริษทัในกลุ่มบริษทัฯ  โดยมีการคิด

ค่าบรกิารในอตัราที่สมเหตุสมผลและเป็นไป

ตามราคาตลาด 

 

ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• คา่บรกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

             224,483 

ตน้งวด             18,828 

เพิม่ขึน้            224,483 

ลดลง            (243,311) 

สิน้งวด                     - 

 

 

 

144,607 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            144,607 

ลดลง            (123,492) 

สิน้งวด              21,115 

 

 

TAC ใช้บรกิาร ANI ในการใช้บรกิาร

ขนส่งทางอากาศ ในกรณีที่ทาง TAC ไม่

มี เ ส้ นท าง ขนส่ ง นั ้นๆ  โ ดยมีอัต ร า

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TAC กบั ECA 

รายได้ค่าบตัรน้ํามนั 

• รายไดค้า่บตัรน้ํามนั 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

56,191 

ตน้งวด               5,380 

เพิม่ขึน้             56,191 

ลดลง              (61,571) 

สิน้งวด                     - 

 

 

62,951 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้             62,951 

ลดลง              (62,951) 

สิน้งวด                      - 

 

 

เป็นราคาที่เท่ากบัต้นทุนที่ TAC จ่าย

ใหก้บั Supplier เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตาม

จรงิ 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการทดรองจ่ายค่าน้ํามนั โดยมี

การเรยีกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่ง

เป็นการดาํเนินธรุกจิปกต ิ

รายการระหว่าง TAC กบั CKT 

ค่าบตัรพนักงาน 

• รายไดค้า่บตัรพนกังาน 

• ลูกหน้ีคา่บตัรพนักงาน 

 

 

 

1,000 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้               1,070 

ลดลง               (1,070) 

สิน้งวด                     - 

 

 

4,525 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้               4,842 

ลดลง               (4,842) 

สิน้งวด                     - 

 

 

เป็นราคาที่เท่ากบัต้นทุนที่ TAC จ่าย

ใหก้บั Supplier โดยเป็นต้นทุนถวัเฉลี่ย

ของราคาต่อใบ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการทดรองจ่ายบัตรพนักงาน

สําหรบัพนักงานของ CKT โดยมีการเรียก

เก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการ

ดาํเนินธรุกจิปกต ิ

รายการระหว่าง TAC กบั ECU 

ค่าบตัรพนักงาน 

• รายไดค้า่บตัรพนกังาน 

• ลูกหน้ีคา่บตัรพนักงาน 

 

 

 

 

- 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     -

ลดลง                     -

สิน้งวด                     - 

 

 

3,724 

ตน้งวด                   - 

เพิม่ขึน้               3,724 

ลดลง               (3,724) 

สิน้งวด                     - 

 

 

เป็นราคาที่เท่ากบัต้นทุนที่ TAC จ่าย

ใหก้บั Supplier โดยเป็นต้นทุนถวัเฉลี่ย

ของราคาต่อใบ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการทดรองจ่ายบัตรพนักงาน

สําหรบัพนักงานของ ECU โดยมกีารเรยีก

เก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการ

ดาํเนินธรุกจิปกต ิ
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TAC กบั HTM 

ค่าบตัรพนักงาน 

• รายไดค้า่บตัรพนกังาน 

• ลูกหน้ีคา่บตัรพนักงาน 

 

 

 

- 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     - 

ลดลง                       - 

สิน้งวด                      - 

 

 

492 

ตน้งวด                    - 

เพิม่ขึน้                 492 

ลดลง                  (492) 

สิน้งวด                     - 

 

 

เป็นราคาที่เท่ากบัต้นทุนที่ TAC จ่าย

ใหก้บั Supplier โดยเป็นต้นทุนถวัเฉลี่ย

ของราคาต่อใบ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการทดรองจ่ายบัตรพนักงาน

สําหรบัพนักงานของ HTM โดยมกีารเรยีก

เก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการ

ดาํเนินธรุกจิปกต ิ

รายการระหว่าง DGP กบั ECU 

ให้บริการระวางสินค้า 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

4,000 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้               4,280 

ลดลง               (4,280) 

สิน้งวด                     - 

 

 

10,000 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้             10,700 

ลดลง              (10,700) 

สิน้งวด                      - 

 

 

DGP เกบ็คา่เอกสาร ใบอนุญาตขินสง่

วตัถุอนัตรายทางอากาศยาน(DG Permit) 

กบั ECU โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไก

ตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

ให้บริการบรรจภุณัฑ ์

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

- 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     - 

ลดลง                        - 

สิน้งวด                      - 

 

 51,900 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้             55,533 

ลดลง              (55,533) 

สิน้งวด                     - 

 

DGP ใหบ้รกิารบรรจภุณัฑ ์ECU โดยมี

อตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด  

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

ให้บริการขนส่ง 

●รายไดค้่าบรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่ขนสง่ 

 

 

9,900 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้             10,593 

ลดลง              (10,593) 

สิน้งวด                   - 

 

7,500 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้               8,025 

ลดลง               (8,025) 

สิน้งวด                   - 

 

DGP ใหบ้รกิารขนสง่กบั ECU โดยมี

อตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

 

 

รายการระหว่าง TMA กบั CKT 

ใช้บริการนําเข้าและส่งออกตู้สินค้าทาง

เรือ 

• คา่บรกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

2,167,421 

ตน้งวด             46,425 

เพิม่ขึน้         2,167,421 

ลดลง         (2,167,282)  

สิน้งวด             46,564 

 

 

 

23,644 

ตน้งวด             46,564

เพิม่ขึน้             23,644 

ลดลง              (70,208)     

สิน้งวด                      - 

 

 

 

 

CKT ใหบ้รกิารนําเขา้และสง่ออกตูส้นิคา้

ทางเรอืใหก้บั ทาง TMA ซึง่เป็นบรกิาร

ปกต ิ  โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไก

ตลาด 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

ให้บริการด้านบริหารงาน 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

2,242,754 

ตน้งวด                    - 

เพิม่ขึน้         2,242,754 

ลดลง         (2,242,754) 

สิน้งวด                    - 

 

2,700,339 

ตน้งวด                     -  

เพิม่ขึน้         2,700,339 

ลดลง         (2,653,102)    

สิน้งวด             47,237        

 

TMA ใหบ้รกิารดา้นบรหิารงานสายเรอื 

ดา้น Adminธรุการ กบัทาง CKT โดยมี

อตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้

บริษทัร่วมในกลุ่มของ TLG โดยมีการคิด

คา่บรกิารในอตัราทีส่มเหตุสมผล   
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหวัลาก 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

- 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                    - 

ลดลง                      -  

สิน้งวด                    - 

 

 

 

208,000 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            208,000 

ลดลง            (205,200) 

สิน้งวด               2,800 

 

 

 

TMA ใหบ้รกิารลากตูส้นิคา้ใหก้บั CKT 

โดยเรยีกเกบ็ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง TMA กบั ECU 

ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหวัลาก 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

- 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     - 

ลดลง                       -  

สิน้งวด                     - 

 

 

 

139,315 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            139,315 

ลดลง            (116,356) 

สิน้งวด             22,959 

 

 

 

TMA  ใหบ้รกิารลากตูข้อง ECU โดย

เรยีกเกบ็ค่าบรกิารตามอตัรากลไกตลาด 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง TMA กบั G3 

ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหวัลาก 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

- 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     - 

ลดลง                 - 

สิน้งวด                      - 

 

 

786,700 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            786,700 

ลดลง            (693,063) 

สิน้งวด              93,637 

 

 

TMA  ใหบ้รกิารลากตูส้นิคา้ตามคาํสัง่

งาน โดยเรยีกเกบ็คา่บรกิารตามอตัรา

กลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TSC กบั BIZ 

รายได้ค่าบริการจดัเกบ็สินค้าในคลงั 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

142,558  

ตน้งวด             24,050 

เพิม่ขึน้            142,558 

ลดลง            (142,081) 

สิน้งวด             24,527 

 

 

 

174,783 

ตน้งวด             24,527

เพิม่ขึน้            187,018 

ลดลง            (182,849) 

สิน้งวด             28,696 

 

 

เป็นค่าบรกิารจดัเก็บสนิค้าในคลงัที่ BIZ 

มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

รายได้ค่าขนส่งสินค้า 

• รายไดค้า่บรกิาร 

ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

177,759 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            177,759 

ลดลง            (177,759) 

สิน้งวด                     - 

 

 

212,270 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้            227,129 

ลดลง            (227,129) 

สิน้งวด                     - 

 

 

เป็นค่าบรกิารขนส่งสนิค้าที่ TSC จดัส่ง

ให้ BIZ ตามสถานที่ที่กําหนดไว้ โดยมี

อตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

 

รายการระหว่าง TSC กบั G3 

รายได้ค่าบริการจดัเกบ็สินค้าในคลงั 

• รายไดค้า่บรกิาร 

ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

- 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     - 

ลดลง                       - 

สิน้งวด                     - 

 

 

4,513 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้               4,829 

ลดลง               (4,829) 

สิน้งวด                     - 
 

 

 

เป็นค่าบริการจดัเก็บสินค้าในคลงัที่ G3 

มาใช้บริการกับ TSC โดยมีอัตรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รายการระหว่าง TSC กบั สามมิตร 

ค่าซ่อมแซม และ บาํรงุรกัษา –

ยานพาหนะ 

• คา่บรกิารซ่อมแซม 

เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

874 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้                     - 

ลดลง                        - 

สิน้งวด                      - 

 

 

 

 

5,075 

ตน้งวด                     - 

เพิม่ขึน้               5,431 

ลดลง               (4,001) 

สิน้งวด               1,430 

 

 

 

 

เป็นค่าซ่อมแซมรถกระบะที่ TSC ใช้

บรกิารกบัสามมติร โดยมอีตัราค่าบรกิาร

ตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง TMA กบั สยามพรีเมียร ์

• ค่าบริการด้านกฎหมาย 

 

 

 

- 

 

 

 

103,618  

 

 

 

เป็นค่าบรกิารด้านกฎหมายที่ TMA ใช้

บริการกับสยามพรีเมียร์ โดยมีอัตรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

 

บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบัประกาศคําสัง่หรอืขอ้กําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี ผู้บริหารหรือผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีจะไม่

สามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าวได ้

 

ในกรณีทีก่ฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการเขา้ทํา

รายการระหว่างกนัในเรื่องใด บรษิทัจะจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็

เกี่ยวกบัความจําเป็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ  และความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ทํา

รายการตามทีเ่สนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ทัง้น้ี การทํารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไข

การคา้โดยทัว่ไป และการทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกัการดงัน้ี 

 

การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

 

การทํารายการระหว่างกนัที่เป็นขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป ระหว่างบรษิัท และบรษิัทย่อย กบั

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทเสนอขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้

คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัิการทําธุรกรรมดงักล่าวได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มขี้อตกลงทางการค้าใน

ลกัษณะเดียวกบัที่วิญ�ูชนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่

ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรอืบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  ทัง้น้ี บรษิัทจะจดัทํา

รายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการ

ในทุกไตรมาส 

 

การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

 

การทํารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป จะต้องถูกพจิารณาและให้ความเหน็โดย

คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป 

ทัง้น้ี ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัจะแต่งตัง้

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกนัดังกล่าวเพื่อนําไปใช้

ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรอื ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ทํารายการดงักล่าวมคีวามจําเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั  

ทัง้น้ี บรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่

ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 รายการระหว่างกนัที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต คอื รายการค่าบรกิารขอหนังสอืคํ้าประกนัจากสถาบนั

การเงนิ โดยใชว้งเงนิหนงัสอืคํ้าประกนัของ TLG รายการบรษิทัร่วม เช่าพืน้ทีส่าํนกังานและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  

รายการการใชบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากรกบั CGS รายการการใชบ้รกิารดา้นบรกิารขนส่งและกระจายสนิคา้อนัตราย

และสารเคม ีและบรกิารหวัลากตูค้อนเทนเนอรก์บั R&K รายการการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละกจิกรรมต่อเน่ืองของบรษิทั

ร่วมในกลุ่ม 

รายการระหว่างกนัที่จะไม่เกดิขึน้ต่อไปในอนาคต คอื รายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม

บรษิัท รายการที่เกี่ยวข้องกบัซื้อขายทรพัย์สนิ และรายการการกู้ยมืเงินระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากจะ

เกดิขึน้อกี จะเป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัและนโยบายการทํารายการระหว่าง

กนัของบรษิทั 

 โดยหากกลุ่มบรษิทัจะมรีายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กลุ่มบรษิทัจะปฏบิตัติามมาตรการหรอื

ขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนั และคณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ การปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกีย่วโยง

กนัของบรษิัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี่กําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย 
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     ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน   

 

 13.ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม   

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มนุเวียน             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 103.1 12.1% 226.2 21.3% 746.5 48.0% 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 3.2 0.4% 4.1 0.4% 4.1 0.3% 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่-สุทธ ิ 419.0 49.4% 508.3 47.8% 406.2 26.1% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11.7 1.4% 1.4 0.1% 2.3 0.1% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น - 0.0% 1.3 0.1% - 0.0% 

สนิคา้คงเหลอื 1.5 0.2% 1.4 0.1% 1.6 0.1% 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 12.7 1.5% 19.4 1.8% 21.5 1.4% 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 551.2 64.9% 762.1 71.6% 1,182.2 76.0% 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 15.3 1.8% 0.1 0.0% - 0.0% 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12.3 1.5% 21.9 2.1% 21.9 1.4% 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 1.6% 16.4 1.5% 16.0 1.0% 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4.8 0.6% 8.8 0.8% - 0.0% 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์- สุทธ ิ 184.7 21.8% 195.0 18.3% 254.1 16.3% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน – สุทธ ิ 1.4 0.2% 4.5 0.4% 10.4 0.7% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3.7 0.4% 4.8 0.5% 10.3 0.7% 

เงนิประกนัสญัญา 39.1 4.6% 33.9 3.2% 42.6 2.7% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 23.1 2.7% 16.2 1.5% 18.1 1.2% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 297.6 35.1% 301.7 28.4% 373.4 24.0% 

รวมสินทรพัย ์ 848.7 100.0% 1,063.8 100.0% 1,555.6 100.0% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น             

หน้ีสินหมนุเวียน             

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21.2 3.5% 45.5 6.3% 4.7 1.1% 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 484.8 80.9% 585.2 81.0% 332.5 75.5% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 9.9 1.6% 8.7 1.2% 6.6 1.5% 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี 
5.2 0.9% 6.8 0.9% 9.2 2.1% 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอื่น - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13.2 2.2% - 0.0% - 0.0% 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 13.2 2.2% 24.3 3.4% 35.1 8.0% 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 547.5 91.4% 670.5 92.8% 388.2 88.1% 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน             

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.3 3.9% 8.2 1.1% 1.8 0.4% 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8.4 1.4% 17.5 2.4% 21.2 4.8% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14.6 2.4% 19.8 2.7% 23.3 5.3% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 5.4 0.9% 6.5 0.9% 6.1 1.4% 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 51.7 8.6% 52.1 7.2% 52.4 11.9% 

รวมหน้ีสิน 599.2 100.0% 722.5 100.0% 440.6 100.0% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น             

ทุนเรือนหุ้น             

    ทุนจดทะเบยีน 215.0 
 

215.0 
 

307.5 
 

    ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 215.0 25.3% 215.0 20.2% 302.3 19.4% 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - สุทธ ิ - 0.0% - 0.0% 688.0 44.2% 

ส่วนเกนิทุนจากการควบรวมกจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 30.7 3.6% 30.7 2.9% 30.7 2.0% 

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 18.2 2.1% 18.8 1.8% 19.2 1.2% 

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัยอ่ย - 0.0% (0.2) (0.0%) (0.2) (0.0%) 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม             

  จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 2.4 0.3% 2.4 0.2% 14.4 0.9% 

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (14.5) (1.7%) 75.0 7.0% 63.5 4.1% 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (0.0) (0.0%) (0.4) (0.0%) (2.9) (0.2%) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 251.8 29.7% 341.2 32.1% 1,115.0 71.7% 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (2.2) (0.3%) - 0.0% - 0.0% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 249.6 29.4% 341.2 32.1% 1,115.0 71.7% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 848.7 100.0% 1,063.8 100.0% 1,555.6 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 
 

112 
 

งบกาํไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็รวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้             

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,531.8 99.4% 2,051.3 98.8% 2,272.0 99.0% 

รายไดจ้ากการขาย 9.9 0.6% 24.2 1.2% 22.6 1.0% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (1,229.9) (79.8%) (1,606.3) (77.4%) (1,755.2) (76.5%) 

ตน้ทุนขาย (7.8) (0.5%) (4.0) (0.2%) (7.9) (0.3%) 

กาํไรขัน้ต้น 304.0 19.7% 465.3 22.4% 531.4 23.2% 

รายไดอ้ื่น 17.4 1.1% 24.7 1.2% 15.5 0.7% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (106.9) (6.9%) (115.7) (5.6%) (110.9) (4.8%) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (178.0) (11.5%) (260.4) (12.5%) (281.0) (12.2%) 

ค่าใชจ่้ายอื่น 4.8 0.3% (3.4) (0.2%) (10.2) (0.4%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (7.9) (0.5%) (4.9) (0.2%) (5.6) (0.2%) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและ

การร่วมคา้ 
8.5 0.5% 14.2 0.7% 16.7 0.7% 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 41.9 2.7% 119.8 5.8% 155.9 6.8% 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (14.5) (0.9%) (25.3) (1.2%) (26.3) (1.1%) 

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบัปี 27.4 1.8% 94.5 4.6% 129.6 5.6% 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:             

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั 
            

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า

งบการเงนิ 
0.6 0.0% (0.5) (0.0%) (2.5) (0.1%) 

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
0.6 0.0% (0.5) (0.0%) (2.5) (0.1%) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 28.0 1.8% 94.0 4.5% 127.1 5.5% 

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)สทุธิ             

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ (2.0) (0.1%) 89.4 4.3% 129.6 5.6% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 29.4 1.9% 5.1 0.2% - 0.0% 

  27.4 1.8% 94.5 4.6% 129.6 5.6% 

การแบง่กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม             

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ (2.0) (0.1%) 89.0 4.3% 127.1 5.5% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 30.0 1.9% 5.0 0.2% - 0.0% 

  28.0 1.8% 94.0 4.5% 127.1 5.5% 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนท่ีเป็นของ

บริษทัใหญ่ 
            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) (4.991)   0.208   0.263   
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งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 41.9 119.8 155.9 

รายการปรบัปรงุเพ่ือกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้       

เป็นเงินสดสทุธิจากการดาํเนินงาน       

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31.8 32.7 41.4 

หนี้สงสยัจะสญู 3.3 6.3 0.5 

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ (8.5) (14.2) (16.7) 

ขาดทุนจากการเลกิบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม - - 1.0 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (1.2) (8.9) (0.2) 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนทัว่ไป (0.1) - - 

ขาดทุนจากการเลกิใชท้รพัยส์นิ 4.0 0.2 0.2 

ภาระผกูผนัพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.8 5.3 3.5 

รายไดเ้งนิปันผล - - - 

รายไดด้อกเบีย้ (0.9) (0.1) (2.6) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 18.2 0.6 0.4 

ดอกเบีย้สญัญาเช่าการเงนิตดัจาํหน่าย 0.9 1.2 1.9 

ตน้ทุนทางการเงนิ 7.0 3.6 3.7 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ

หน้ีสินดาํเนินงาน 
99.3 146.7 188.9 

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน        

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่- สุทธ ิ (95.8) (102.1) 129.8 

สนิคา้คงเหลอื (0.5) 0.1 (0.2) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 9.1 (4.8) (4.4) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (39.2) 10.8 (6.1) 

หนี้สนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)       

  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 124.3 103.7 (283.3) 

  หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1.2 7.6 8.4 

  หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (3.1) 1.1 (0.1) 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 95.2 163.1 33.1 

จ่ายภาษเีงนิได ้ (13.4) (22.4) (30.2) 

เงินสดสทุธิได้รบัจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 81.8 140.7 2.8 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 0.7 2.5 2.7 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 2.0 15.3 2.0 

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออาคารอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (22.8) (29.5) (90.0) 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - 

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการในบรษิทัร่วม - 0.5 1.6 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (0.2) - 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (8.7) (0.5) (1.5) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มก่อนการควบรวมกจิการ 1.1 - - 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (106.5) - - 

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (7.9) (11.5) (3.8) 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.1 21.8 2.9 

เงนิสดจ่ายสาํหรบัใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการอื่น - (1.3) - 

เงนิสดรบัสาํหรบัใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น - - 1.3 

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (4.8) (8.8) - 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบุ่คคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 4.8 8.8 

เงนิสดจ่ายเงนิฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกนั (7.7) 15.2 - 

เงนิสดรบั(จ่าย)เงนิลงทุนชัว่คราว 1.0 (0.9) 0.0 

เงนิสดรบัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 1.7 1.4 16.1 

เงนิสดรบัเงนิปันผลจากบรษิทัร่วมของบรษิทัย่อยกอ่นการควบรวมกจิการ 2.8 - - 

เงินสดสทุธิได้รบัจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (125.9) 8.9 (59.8) 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน        

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (21.0) (5.6) (6.3) 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 2.2 24.3 (40.8) 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (4.1) (11.9) (9.3) 

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (28.8) (18.1) (60.0) 

เเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 21.3 4.9 60.0 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 26.6 - - 

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (57.7) - - 

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น (83.9) - - 

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.0 - - 

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (6.6) (16.2) (8.5) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนหุน้สามญัสุทธ ิ 210.0 - 775.2 

เงนิสดจากการเพิม่ทุนโดยส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม - - - 

เงนิสดจ่ายเงนิปันผลโดยบรษิทัย่อยแก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (61.9) - - 

เงนิสดรบัการเพิม่ทุนบรษิทัย่อยโดยสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 45.8 - - 

เงนิสดรบัจากการควบรวมบรษิทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัจากส่วน

ไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 
0.5 - - 

จ่ายคนืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ลกิกจิการแก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจ

ควบคุม 
- (2.7) - 

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล - - (129.1) 

กระแสเงินสดสทุธิได้รบัจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 57.4 (25.4) 581.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 13.3 124.2 524.5 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 89.7 103.1 226.2 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ - (1.1) (4.2) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 103.1 226.2 746.5 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.01  1.14  3.05  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.96  1.10  2.98  

สภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.18  0.27  0.06  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 5.99  5.96  6.32  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 60.06  60.45  56.93  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 1/ (เทา่) 6.37  2.73  5.19  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย 1/ (วนั) 56.55  131.82  69.36  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 2.89  3.01  3.84  

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 124.71  119.60  93.69  

Cash Cycle (วนั) (8.11) 72.67  32.60  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     

อตัรากําไรขัน้ต้น % 19.72% 22.42% 23.16% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 1.56% 4.14% 5.63% 

อตัรากําไรก่อนดอกเบีย้ภาษีคา่เส่ือมและคา่ตดัจําหน่าย  % 5.23% 7.50% 8.78% 

อตัรากําไรอ่ืน % 1.11% 1.18% 0.67% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % 397.07% 189.99% 25.59% 

อตัรากําไรสทุธิ  % 1.76% 4.50% 5.61% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 15.00% 31.99% 17.80% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)      

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 3.52% 9.88% 9.90% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 31.30% 67.02% 76.18% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์   (เทา่)  2.00  2.20  1.76  

 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)       

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   (เทา่)  2.40  2.12  0.40  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้   (เทา่)  14.88  39.73  11.67  

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)   (เทา่)  0.24  1.97  0.10  

อตัราการจ่ายเงินปันผล % n/a n/a 100% 

หมายเหต ุ :  1/  รายการสนิคา้คงเหลอืเป็นรายการทีไ่มม่นียัสําคญัของธรุกจิของกลุ่มบรษิทัฯ เนื่องจากบรษิทัฯ เน้นการใหบ้รกิารเป็นหลกั 
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 14.การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

 ผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั 

 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 

% 

เปล่ียนแปลง  

+ / (-) 

รายได้จากการบริการและขาย 2,075.6 2,294.6 10.6% 

กาํไรขัน้ต้น 465.3 531.4 14.2% 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 22.4% 23.2% 0.7% 

กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 1/ 94.5 129.6 37.2% 

อตัรากาํไรสุทธ ิ(%)2/ 4.5% 5.6% 1.1% 

หมายเหตุ  1/  รวมค่าใชจ่้ายจากการออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ปี 2560 จาํนวน 8.1 ลา้นบาท  

 2/  อตัรากาํไรสุทธ ิ= กาํไรสุทธ(ิส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั) / รายไดร้วม 

 

กลุ่มธุรกิจ 

รายได้ (ล้านบาท) % 

เปล่ียนแปลง  

+ / (-) 

% 

สัดส่วน

รายได้ 

กาํไรขัน้ต้น % 

เปล่ียนแปลง  

+ / (-)  2559 2560 2559 2560 

1. ขนสง่สินค้าทางอากาศ 1,753.3 1,863.9 6.3% 71.4% 241.5 320.7 32.8% 

2. ขนสง่สินค้าทางทะเล 83.3 87.0 4.4% 3.3% 33.3 38.5 15.7% 

3. บริหารจดัการโลจิสติกส์ 121.1 105.4 (12.9%) 4.0% 64.8 37.1 (42.7%) 

4. โลจิสติกส์สําหรับเคมีภณัฑ์ 

และสนิค้าอนัตราย 
453.0 539.7 19.1% 20.7% 134.4 142.1 5.7% 

5. ธุรกิจอ่ืนๆ 15.3 14.8 (3.4%) 0.6% 5.4 4.9 (9.7%) 

รวม 
2,426.0 2,610.8 7.6% 100.0% 479.4 543.3 13.3% 

รายการระหวา่งกนั 350.4 316.2     14.1 11.9   

สุทธิรายการระหว่างกัน 2,075.6 2,294.6 10.6%   465.3 531.4 14.2% 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมในปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.6 หรอื 219.0 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 

2559 เป็นผลจากการเติบโตของยอดขายและบรกิารของการให้บรกิารจดัส่งสนิค้าทางอากาศซึ่งสบืเน่ืองจากการ

ขยายตวัของธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศเพิม่ขึน้ ส่งผลทําให้ปรมิาณการขายระวางทางอากาศของ

บรษิทัฯ เพิม่ขึน้ ประกอบกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑท์ีเ่พิม่ขึน้จากการที่

มจีาํนวนลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารคลงัสนิคา้เพิม่ขึน้ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมของบรษิทั สําหรบั ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 2,075.6 ลา้นบาท 

และ 2,294.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเมื่อพจิารณาสดัสว่นรายไดข้องธุรกจิทัง้ 4 กลุ่มหลกัของบรษิทั เปรยีบเทยีบกบั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมของบรษิัท (ก่อนหกัรายการระหว่างกนั) จะเหน็ว่าธุรกจิการให้บรกิารจดัส่ง

สนิคา้ทางอากาศมสีดัส่วนของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมทีม่ากที่สุด (ก่อนหกัรายการระหว่างกนั) คอื

รอ้ยละ 72.3 และรอ้ยละ 71.4 ตามลาํดบั ในขณะทีธุ่รกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑม์ี
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สดัสว่นทีม่ากเป็นอนัดบัสอง คดิเป็นรอ้ยละ 18.7 และรอ้ยละ 20.7 ตามลําดบั และธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิสม์ี

สดัสว่นมากเป็นอนัดบัสาม คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 และรอ้ยละ 4.0 ตามลาํดบั นอกจากน้ี ยงัมรีายไดจ้ากธุรกจิการใหบ้รกิาร

จดัสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก คดิเป็นรอ้ยละ 3.4 และรอ้ยละ 3.3 ตามลําดบั และรายไดจ้ากการบรหิารจดัการอื่นๆ 

อันประกอบด้วย บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รายได้จากการให้เช่า และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่า

อสงัหารมิทรพัย ์รวมเป็นรอ้ยละ 0.6 และรอ้ยละ 0.6 ตามลาํดบั 

กําไรขัน้ต้นของกลุ่มบรษิัท ในปี 2559 เพิม่ขึน้ร้อยละ 53.0 หรอื 161.2 ล้านบาทจากปี 2558 และสําหรบัปี 

2560 กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.2 หรอื 66.2 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ในขณะทีร่ายไดจ้าก

การขายและการใหบ้รกิารรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.6 สอดคลอ้งกบัรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ และเป็นผลจากความสามารถใน

การบรหิารจดัการตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ทาํใหบ้รษิทั มกีาํไรขัน้ตน้เตบิโตไดด้ขีึน้กวา่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายได้

ทีป่รบัเพิม่ขึน้ โดยบรษิัท มอีตัรากําไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีร่้อยละ 22.4 เป็นรอ้ยละ 23.2 ในปี 2560 ทัง้น้ี 

บรษิทั ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกจิของบรษิทั ไดด้งัน้ี 

 ผลการดาํเนินงานของแต่ละสายธรุกิจ 

กาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ แยกตามประเภทธุรกจิตามงบการเงนิรวม 

  

2558 2559 2560 

ล้านบาท 
อตัรากาํไร

ขัน้ต้น (%) 
ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น (%) 
ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น (%) 

1. กลุ่มธรุกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ 
183.1  14.3  241.5  13.8  320.7  17.2  

2. กลุ่มธรุกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเล

และทางบก 
27.5  28.3  33.3  40.0  38.5  44.3  

3. กลุ่มธรุกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ 36.0  44.7  64.8  53.5  37.1  35.2  

4. กลุ่มธรุกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละ

สนิคา้อนัตราย 
67.6  18.2  134.4  29.7  142.1  26.3  

5. รายไดจ้ากการบรหิารจดัการอื่นๆ 7.5  44.2  5.4  35.4  4.9  33.1  

หกั รายการระหว่างกนั (17.5)  (14.1)  (11.9)  

รวม 304.0  19.5  465.3  22.2  531.4  23.0  
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1)  กลุ่มธรุกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

สรุปปรมิาณการขายระวางและพื้นทีใ่หบ้รกิารคลงัสนิคา้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2558 2559 2560 

1. ธรุกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศแบบ

ขายสง่           
ตนั 22,846  30,081  26,884  

2. ธรุกจิตวัแทนสายการบนิ ตนั 31,077  34,192  57,774  

3. ธรุกจิผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้ ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ตารางเมตร 5,000.0    5,000.0  5,000.0/1  

หมายเหตุ 1/ ยงัไมร่วมพืน้ทีท่ีจ่ะใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศทีจ่ะเริม่ใหบ้รกิารในปี 2561  

ธุรกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสนิค้าทางอากาศแบบขายส่งที่มีการคดิราคาค่าขนส่งต่อกิโลกรมัตามราคา

ตลาดไดม้ปีรบัตวัลดลงเป็น 26,884 ตนั ในปี 2560 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ที ่30,081 ตนั หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 10.6 

โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของการขนส่งสนิทางอากาศภายในประเทศของลูกค้ารายหลกัหน่ึงรายทีไ่ม่สามารถ

ปฏบิตัมิาตรฐานการขนสง่สนิคา้ทางอากาศได ้ตัง้แต่ในช่วงไตรมาส 3/2560 ทีผ่่านมา ซึง่ทาํใหม้ปีรมิาณการขนส่งทาง

อากาศในประเทศลดลงจากในประเทศลดลงจาก 13,464 ตนั ในปี 2559 เหลอืเพยีง 9,688 ตนั ในปี2560 

ธุรกจิตวัแทนสายการบนิทีม่กีารขยายตวัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา โดยปรมิาณการขายระวางขยายตวัจาก 31,077 

ตนั ในปี 2558 เป็น 34,192 ตนั ในปี 2559 และ 57,774 ตนั ในปี 2560 หรอืคดิเป็นการเตบิโตทีอ่ตัรารอ้ยละ 10.0 ใน

ปี 2559 และรอ้ยละ 69.0 ในปี 2560 เน่ืองจากปรมิาณการขนส่งสนิคา้ทางอากาศในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามการขยาย

เทีย่วบนิของสายการบนิทีบ่รษิทัเป็นตวัแทน โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี และสายการบนิไทยแอร์

เอเชยี เอกซ ์นอกจากน้ี การขยายตวัของ e-commerce กช็่วยเร่งการขยายตวัของปรมิาณระวางเช่นเดยีวกนั 

ในส่วนของธุรกจิผูใ้หบ้รกิารด้านคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองของภาคพืน้ในท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศ

ยานดอนเมือง บริษัทได้รบัอนุญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) (“AOT”) ในการทําศูนย์ขนส่ง

ไปรษณีย ์และคลงัสนิคา้เร่งด่วน (Mail Center) เป็นธุรกจิทีท่างบรษิทัฯ เริม่ดาํเนินการเมื่อเดอืนสงิหาคม 2558 จาํนวน

พืน้ที ่5,000 ตารางเมตร นอกจากนัน้ บรษิทัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รกิารจดัการคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศในท่าอากาศ

ยานดอนเมอืง ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ปี 2560 ระยะเวลาสมัปทาน 5 ปี โดยบรษิทัไดเ้ขา้ดําเนินการปรบัปรุง และเช่าพืน้ที่

อกีจาํนวน 5,427 ตารางเมตร สาํหรบัใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศ และไดเ้ริม่ดําเนินธุรกจิตัง้แต่วนัที ่1 กราคม 

2560 ทีผ่่านมา ซึง่จะทาํใหส้ามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัไดเ้พิม่ขึน้ 

 

สรุปรายไดจ้ากธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศ มาจากการใหบ้รกิารหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) รายไดจ้ากธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศแบบขายสง่ 2) รายไดจ้ากธุรกจิตวัแทนสายการบนิ และ 

3) รายไดจ้ากธุรกจิผูใ้หบ้รกิารดา้นคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองในสว่นของภาคพืน้ในท่าอากาศยาน โดยมรีายไดปี้ 

2560 จํานวนทัง้สิน้ 1,863.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า จํานวน 110.6 ลา้นบาท หรอืเตบิโตรอ้ยละ 6.3 สาเหตุ

หลกัมาจากการขยายตวัจากการขนส่งสนิค้าทางอากาศระหว่างประเทศ และปรมิาณการใหบ้รกิารทัง้ในส่วนของการ

ขนสง่สนิคา้ทางอากาศ และปรมิาณการใชบ้รกิารคลงัสนิคา้ในท่าอากาศยานทีเ่พิม่ขึน้ 
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กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 

กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศปี 2560 จํานวน 320.7 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้จํานวน 

79.2 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.8 โดยคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นทีร่อ้ยละ 17.2 ซึง่สงูกว่าปี 2559 ทีร่อ้ยละ 13.8 

สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ และรวมถงึการบรหิารจดัการตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2)  กลุ่มธรุกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

สรุปปรมิาณการขายระวางและบรกิารกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2558 2559 2560 

1. บรกิารเป็นตวัแทนสายเรอื   TEU1 1,411 2,079 5,402 

2. บรกิารขนส่งตูแ้ทงก ์ TEU1 1,998 1,520 1,979 

3. บรกิารจดัการใหส้ายเรอื TEU1 22,890 37,984 54,549 

4. บรกิารหวัลากขนส่งทางบก เทีย่ว  - 3 1,375 

หมายเหตุ 
1
 TEU คอื Twenty-foot equivalent unit เป็นหน่วยการขนส่งมาตรฐานของการขนส่งตูค้อนเทนเนอรท์างทะเล 

ธุรกจิใหบ้รกิารเป็นตวัแทนสายเดนิเรอืของกลุ่มธุรกจิให้บรกิารขนส่งสนิค้าทางทะเลและทางบกมจีํานวนการ

ใหบ้รกิารทัง้สิน้ 2,079 TEU ในปี 2559 ขยายตวัเพิม่ขึน้เป็น 5,402 TEU ในปี 2560 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการไดเ้ป็น

ตวัแทนของสายเรอืรเิชา จากประเทศจนี ซึง่เริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ไตรมาส 4/2560 

ปรมิาณการขนสง่ตูแ้ทงกค์อนเทนเนอร ์(Tank Container) ซึง่ทางบรษิทัฯใหบ้รกิารทัง้ดา้นการขนส่งแทงกท์าง

บกและทางทะเล จํานวน 1,979 TEU ในปี 2560 ปรบัเพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีม่จีํานวนใหบ้รกิารที ่1,520 TEU เป็นผล

จากปรมิาณการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้หลกัทีก่ลบัมาใชบ้รกิารตามปกต ิจากทีล่ดลงในช่วงปี 2559 

ปรมิาณการให้บรกิารจดัการให้สายเรอื เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงปี 2558 ถึง 2560 โดยมจีํานวนการ

ใหบ้รกิารในปี 2560 ทัง้สิน้ 54,549 TEU หรอืเตบิโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 43.6 จากปี 2559 เน่ืองจากสายเรอื CKL ทีม่ี

การขยายเสน้ทางการใหบ้รกิาร และเพิม่การจดัสรรพืน้ทีส่าํหรบัประเทศไทย รวมทัง้เพิม่จาํนวนเรอืทีใ่หบ้รกิาร ทําใหม้ี

ปรมิาณธุรกรรมการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

ในส่วนการให้บรกิารหวัลากขนส่งทางบก ทางบรษิทัไดเ้ริม่ใหบ้รกิารหวัลากขนส่งทางบกตัง้แต่ไตรมาสแรกปี 

2560 ทาํใหใ้นปี 2560 มปีรมิาณขนสง่ผ่านการใหบ้รกิารหวัลากทางบกจาํนวน 1,375 เทีย่ว 

สรุปรายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก ปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 83.3 ลา้นบาท ในปี 2559 

เป็น 87.0 ลา้นบาท ในปี 2560 ตามปรมิาณการใหบ้รกิารของแต่ละธุรกจิ โดยเฉพาะการใหก้ารหวัลากขนสง่ทางบกทีม่ี

การใหบ้รกิารทีเ่ริม่ใหบ้รกิารในปี 2560 

กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 

กําไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 33.3 ลา้น

บาท และ 38.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นทีร่อ้ยละ 40.0 และรอ้ยละ 44.3 ซึง่เป็นอตัราการทํากําไรขัน้ต้น

ในระดบัที่สงู โดยเป็นผลจากการบรกิารจดัการให้สายเรอืของบรษิทัร่วมคา้ และปรมิาณการใหบ้รกิารอื่น ๆ เพิม่ขึน้ 

ในขณะที ่ตน้ทุนสว่นใหญ่เป็นตน้ทุนคงที ่จงึทาํใหม้กีาํไรขัน้ตน้ และอตัราการทาํกาํไรอยู่ในระดบัทีด่ ี
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ถงึแมร้ายไดร้วมของกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบกจะลดลง แต่บรษิทัฯจะยงัมกีารดําเนิน

ธุรกจิทางดา้นบรกิารขนส่งทางทะเลผ่านทางบรษิทัร่วมคา้คอื CKT และ ECU ซึง่มกีารเตบิโตดา้นยอดขายและกําไร

อย่างต่อเน่ือง โดยจะมรีายไดท้ีถู่กบนัทกึในส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้อกีส่วน

หน่ึง 

3)  กลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

สรุปปรมิาณจากกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2558 2559 2560 

1. บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล TEU 3,328  1,733 744 

2. บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ตนั 522  628 505 

3. บรกิารดา้นพธิกีารศลุกากรและรถขนส่ง ธรุกรรม 1,280  1,405 591 

4. บรหิารจดัการจดัส่งสนิคา้ รายการ 88,000  225,000 86,995 

5. การใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้และจดัการสนิคา้

คงคลงั 

ตารางเมตร/

เดอืน/งวด 
32,556  14,398 52,162 

ปรมิาณการขายงานบรหิารจดัการขนสง่สนิคา้ทางทะเลปรบัตวัลดลงเหลอื 744 TEU ในปี 2560 เน่ืองจาก ฝ่าย

ขายของกลุ่มบรหิารจดัการโลจสิติกสเ์น้นการขายกลุ่มลูกคา้ทางดา้นการขนส่งทางอากาศมากขึน้ ทําใหฝ่้ายขายเน้น

ขายทางดา้นการขนสง่ทางเรอืลดลงในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา เป็นผลใหป้รมิาณในสว่นบรหิารจดัการขนสง่ทางเรอืลดลง  

ปรมิาณงานบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ บรกิารดา้นพธิกีารศุลกากรและรถขนส่ง และบรหิารจดัการ

จดัสง่สนิคา้ ลดลงในปี 2560 เน่ืองจากการทีล่กูคา้รายสาํคญัรายหน่ึงของบรษิทัฯ ใชบ้รกิารของบรษิทัฯ ลดลง  

บรษิทัฯ ไดม้บีรกิารรบัฝากสนิคา้และจดัการสนิคา้คงคลงัเพิม่ขึน้จากในปี 2559 ที ่14,398 ตารางเมตร เพิม่ขึน้

เป็น 52,162 ตารางเมตร เพื่อรองรบัการขยายงานของลกูคา้รายหลกั และลกูคา้รายใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ 

 สรุปรายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์

รายได้จากการบรหิารจดัการโลจสิติกส ์ใสปี 2560 ปรบัลดลงเหลอื 105.4 ล้านบาท จากปี 2559 ที่จํานวน 

121.1 ลา้นบาท โดยเป็นผลจากปรมิาณการให้บรกิารธุรกจิที่เกีย่วขอ้งลดลง โดยมสีาเหตุสาํคญัจากการทีลู่กคา้ราย

ใหญ่รายหน่ึงของบรษิทั มกีารใชบ้รกิารของบรษิทั ลดลง เพราะธุรกจิมยีอดขายลดลง มเีพยีงรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

รบัฝากคลงัสนิคา้และจดัการสนิคา้คงคลงัทีป่รบัเพิม่ขึน้เลก็น้อย จากการใหบ้รกิารปกต ิและมลีกูคา้เพิม่ขึน้ 

กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์

กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 64.8 ลา้นบาท และ 37.1 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นทีร่อ้ยละ 53.5 และรอ้ยละ 35.2 อตัรากําไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกจิการบรหิาร

จดัการโลจสิตกิส ์ลดลงอย่างมนียัสาํคญั สบืเน่ืองจากการใหบ้รกิารทีล่ดลง และรวมถงึการทีล่กูคา้รายใหญ่รายหน่ึงของ

บริษัท มียอดขายลดลงทําให้ส่งผลกระทบต่อเน่ืองทัง้ในส่วนของรายได้จากการขนส่งสนิค้า และรายได้จากการ

ใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้และจดัการสนิคา้คงคลงั ประกอบกบัการทีบ่รษิทั ไดป้ระมาณการเช่าพืน้ทีเ่พิม่เพื่อรองรบัลูกคา้

เพิม่เติม ทําให้มคี่าใช้จ่ายส่วนเพิม่ จงึเป็นผลทําให้กําไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิติกสล์ดลงในปี 

2560 
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4) กลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

สรุปปรมิาณงานบรหิารจดัการและบรกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2558 2559 2560 

1. บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล TEU 4,489  4,638  5,869  

2. บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ กโิลกรมั 110,241  123,186  167,307  

3. ตวัแทนจดัสง่สนิคา้แบบแทงก ์ TEU 3,815  4,422  4,491  

4. บรกิารรบัฝากเกบ็สนิคา้และจดัการสนิคา้คงคลงั Pallet1 11,746  14,894  21,434  

5. บรกิารบรรจหุบีหอ่ รายการ 2,516  2,859  4,184  

6. ขายบรรจภุณัฑ ์ กล่อง 17,059  22,274  19,057  

หมายเหตุ 
1
Pallet คอื แท่นรองรบับรรจุภณัฑเ์ป็นหน่วยมาตรฐานของการนบัสนิของคลงัสนิคา้ 

กลุ่มธุรกจิจะให้บรกิารโลจสิติกสแ์บบครบวงจรสําหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิค้าอนัตราย ให้บรกิาร การขนส่งทาง

ทะเล ทางอากาศ ทัง้แบบตู้คอนเทนเนอร์แบบปกติ และแบบแทงก์คอนเทนเนอร์ (ของเหลว) การให้บรกิารจดัการ

สนิค้าคงคลงัแบบครบวงจรสําหรบัสนิค้าเคมีภณัฑ์และสนิค้าอนัตราย รวมถึงให้บรกิารบรรจุหีบห่อสนิค้าอนัตราย

เพื่อใหเ้หมาะสมและไดม้าตรฐานในการขนสง่ทัง้ทางทะเลและทางอากาศ และมกีารขายบรรจุภณัฑใ์หลู้กคา้ทีต่้องการ

นําไปบรรจุสนิคา้เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายอกีดว้ย 

ปรมิาณงานบรหิารจดัการขนสง่สนิคา้ทางทะเลสาํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง

จาก 4,638 TEU ในปี 2559 เป็น 5,869 TEU ในปี 2560 

การบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศสาํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย มกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจาก 

110,241 กโิลกรมั ในปี 2558 เป็น 167,307 กโิลกรมั ในปี 2560 เน่ืองจากปรมิาณงานขนส่งสนิคา้เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้

อนัตรายในลกัษณะของสนิคา้เคมตีวัอย่าง (Sample) มเีพิม่มากขึน้ ทัง้ในอุตสาหกรรมน้ํามนั ปิโตรเคมคิอล และสนิคา้

ฟุ่มเฟือย เช่น น้ําหอม เป็นตน้ ซึง่สนิคา้ประเภทน้ี จะไม่ขนสง่ในปรมิาณมากๆ แต่จะขนสง่ในปรมิาณน้อย โดยเน้นการ

ขนส่งที่ได้มาตรฐานและรวดเรว็ จึงทําให้ปรมิาณการขนส่งเคมภีณัฑ์และสนิค้าอนัตรายทางอากาศมปีรมิาณที่เพิ่ม

สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

เช่นเดยีวกนักบัการเป็นตวัแทนจดัส่งสนิค้าแบบแทงก์สําหรบัสารเคมเีหลวในปรมิาณมากๆ ที่มกีารขยายตวั

อย่างต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา โดยปรมิาณการจดัส่งสนิคา้แบบแทงกข์ยายตวัจาก 4,422 TEU ในปี 2559 เป็น 

4,491 TEU ในปี 2560 หรอืคดิเป็นการเตบิโตทีอ่ตัรารอ้ยละ รอ้ยละ 1.6 เน่ืองจากปรมิาณตู้ ISO Tank ของ Principal 

คอื Nippon Concept (Nichicon) ประเทศญีปุ่่ น เขา้มาทีป่ระเทศไทยเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

การบริการรบัฝากเกบ็สนิค้าและจดัการสนิค้าคงคลงัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั โดยมีจํานวน 

21,434 Pallet ในปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.9 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัขา้มชาตต่ิางๆ ทีเ่ป็นลกูคา้หลกัของทาง

บรษิทัไดม้กีารขยายตวัทางธรุกจิ ซึง่สง่ผลใหต้อ้งการใชค้ลงัสนิคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ โดยเฉพาะคลงัสนิคา้ของบรษิทันัน้เป็น

คลงัสนิค้าที่ออกแบบเพื่อเก็บรกัษาและบริหารเคมีภัณฑ์และสนิค้าอนัตรายโดยเฉพาะ ซึ่งผ่านมาตรฐานสําหรับ

เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย ทีท่างสาํนกังานใหญ่ของลกูคา้กาํหนด ทาํใหม้กีารเพิม่ปรมิาณการจดัเกบ็กบัทางบรษิทัฯ 

ทีเ่พิม่มากขึน้ นอกจากน้ียงัมลีูกคา้ภายในประเทศทีค่ํานึงถงึการจดัเกบ็และบรหิารเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายใหไ้ด้

มาตรฐานสากล หนัมาใชบ้รกิารกบัทางบรษิทัฯ เพิม่มากขึน้ โดยปัจจุบนั บรษิทัมกีารขยายคลงัสนิค้าอนัตรายเพื่อ

รองรบัการใหบ้รกิารแลว้อกีจาํนวนกว่า 6,600 ตารางเมตร 
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บรกิารบรรจุหบีห่อสาํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย มกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจาก 2,516 รายการ  ในปี 

2558 เป็น 4,184 รายการ ในปี 2560 เน่ืองจากการขยายตวัของการใหบ้รกิารสาํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายที่

บรษิทัไดม้กีารใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 

บริษัทมีปรมิาณขายบรรจุภัณฑ์สําหรบัสนิค้าอนัตรายและเคมีภัณฑ์ ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่จํานวน 

22,274 กล่อง เป็น 19,057 กล่อง ในปี 2560 เน่ืองจากไม่ไดม้งีานโครงการเขา้มาในปี 2560 

สรุปรายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 

รายได้จากการธุรกจิโลจสิติกสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิค้าอนัตราย ปรบัเพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีจ่ํานวน 453.0 

ลา้นบาท เป็น 539.7 ลา้นบาท ในปี 2560 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.1 สอดคลอ้งจากการใหบ้รกิารทีป่รบัเพิม่ขึน้จากการ

ใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใหบ้รกิารรบัฝากเกบ็สนิคา้และจดัการสนิคา้คงคลงัทีม่ลีูกคา้ใชบ้รกิารมาก

ขึน้ สอดคลอ้งกบัการทีบ่รษิทั ขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ 

กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสาํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 

กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 134.4 

ลา้นบาท และ 142.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้ที ่รอ้ยละ 29.7 และรอ้ยละ 26.3 ตามลาํดบั 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย เพิม่ขึน้ในปี 2559 นอกเหนือจาก

การบรหิารต้นทุน ค่าใช้จ่ายของบรษิัทที่ดขี ึน้แล้วนัน้ บรษิัทยงัสามารถขายสนิค้า high margin ได้มากขึน้เช่นการ

เพิม่ขึน้ของการขนส่งสนิคา้เคมทีางอากาศทีม่อีตัรากําไรขัน้ต้นสงูกว่าการขนส่งสนิคา้ทางอากาศโดยทัว่ไป เน่ืองจาก

เป็นสนิคา้ทีถู่กควบคุมขัน้ตอนการบรรจุและการขนสง่ทีม่ากกว่าสนิคา้ทัว่ไปทีไ่ม่มกีารควบคุมเช่นไปรษณียภณัฑ ์ 

นอกจากน้ีฝ่ายขายของทางกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์ําหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายเป็นฝ่ายทีไ่ดร้บัการอบรม 

และเข้าใจในเรื่องการขนส่งสารเคมีภัณฑ์และสนิค้าอนัตรายมาเป็นอย่างดี ทําให้สามารถขายบริการและสนิค้าที่

เกี่ยวข้องกบัธุรกิจโลจิสติกส์สําหรบัเคมีภัณฑ์และสนิค้าอันตรายแบบครบวงจรที่มีอตัรากําไรขัน้ต้นสูงได้ และยัง

สามารถหาลกูคา้โปรเจคต่างๆมาไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซึง่ลกูคา้เหล่าน้ีจะมอีตัรากาํไรขัน้ตน้ทีส่งูกว่าลกูคา้สนิคา้ทัว่ไป 

5) รายได้จากการบริหารจดัการอ่ืนๆ 

สรุปรายไดจ้ากการบรหิารจดัการอืน่ๆ 

  
มูลค่า (ล้านบาท) 

2558 2559 2560 

1. รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัย ์
16.5 15.3 14.8 

2. รายไดอ้ื่น 0.3 - - 

รวม 16.9 15.3 14.8 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารคอื รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารของ TLG ทีอ่าคารทรพิเพลิไอ เลขที ่628 ซอย

กลับชม ถนนนนทรี กับ บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกบางส่วนซึ่งปัจจุบนัใช้เป็น

สาํนกังาน โดยพืน้ทีท่ีป่ล่อยเช่าผ่าน TLG คอื 1,130 ตารางเมตร ซึง่ในปี 2557  และปี 2558 ส่วนใหญ่จะทําผ่าน TLB 

ซึง่เป็นบรษิัทที่มทีรพัยส์นิหลกัคอือาคารสาํนักงานของกลุ่มบรษิทั ต่อมา TLG ได้ทําการรบัโอนกจิการทัง้หมดของ 

TLB ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที ่TLG ถอืหุน้รอ้ยละ 100 เมื่อปลายปี 2559 
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กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการอื่นๆ 

กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการอื่นๆ ตามขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงานของงบการเงนิรวมตรวจสอบใน 

ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 5.4 ลา้นบาท และ 4.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นทีร่อ้ยละ 35.4 และรอ้ยละ 

33.1 

6) รายได้อ่ืน 

บรษิทั มรีายไดอ้ื่นในปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 24.7 ลา้นบาท และ 15.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั เช่น รายไดค้่า

เช่า รายไดด้อกเบีย้ รายไดอ้ื่น ๆ เป็นต้น โดยในปี 2559 มรีายการหลกัคอืกําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์จํานวน 8.9 

ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร ของกลุ่มบรษิทัฯ ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 284.9 ลา้นบาท 376.1 ลา้น

บาท และ 392.0 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.2 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน หรอืคดิเป็นสดัส่วนเทยีบกบัรายไดจ้าก

การขายและการใหบ้รกิารรวมเทา่กบัรอ้ยละ 18.1 และรอ้ยละ 17.1 ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นทีล่ดลงเน่ืองจากบรษิทั

ฯ สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายใหเ้พิม่ขึน้ในอตัราทีน้่อยกว่าอตัราการเตบิโตของยอดขายได ้

กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทัฯ สาํหรบั ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบัขาดทุน 3.4 ลา้นบาท และ

ขาดทุน 10.2 ลา้นบาท ตามลําดบั เป็นผลสบืเน่ืองจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารรบัเงนิจากค่าบรกิารบางส่วนเป็นเงนิตรา

ต่างประเทศ โดยเฉพาะเงินดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นทําให้มีส่วนขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลีย่น นอกจากน้ี สาํหรบัในปี 2560 ทีข่าดทุน 10.2 ลา้นบาท นัน้ส่วนใหญ่เกดิจากการชําระเงนิแก่เจา้หน้ีการคา้

ทีต่ดิคา้งมาเป็นระยะเวลานานทีอ่ยู่ในต่างประเทศ 

แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัไดม้กีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นแลว้ ซึง่คาดว่าจะมผีลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นแปลงไปเพยีงเลก็น้อยต่อจากน้ี  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 

บรษิทัมกีําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้สาํหรบั ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบักําไร 

14.2 ล้านบาท และกําไร 16.7 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยผลประกอบการของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ของบรษิทัฯ 

ยงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ECU และ CKT 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 4.9 ลา้นบาท และ 5.6 ลา้นบาท ตามลําดบั 

สอดคลอ้งกบัภาระเงนิกูย้มืทีม่อียู่ในปี 2559 และปี 2560 แต่อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากการระดมทุนผ่าน IPO บรษิทัฯ 

ได้มกีารชําระคนืหน้ีบางส่วนกบัสถาบนัการเงนิ เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงนิที่เกดิขึน้กบับรษิทัแล้ว โดยคงเหลอื

เพยีงตน้ทุนทางการเงนิจากการทาํสญัญาเช่าซือ้ทางการเงนิบางสว่นเท่านัน้  
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ภาษีเงินได้ 

ภาษเีงนิไดข้องบรษิทั สาํหรบั ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 25.3 ลา้นบาท และ 26.3 ลา้นบาท ตามลําดบั จาก

การเพิม่ขึน้ของกาํไรก่อนภาษเีงนิไดข้องบรษิทั 

กาํไรสุทธิ 

กาํไรสทุธขิองบรษิทั สาํหรบั ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 94.5 ลา้นบาท และ 129.6 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอื

คดิเป็นอตัรากาํไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 4.6 และรอ้ยละ 5.6 ตามลาํดบั โดยมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองจากการขยายตวัของ

รายได้และบริการของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และกลุ่มธุรกิจ 

โลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 

 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

  31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 551.2 64.9 762.1 71.6 1,182.2 76.0 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 297.6 35.1 301.7 28.4 373.4 24.0 

สินทรพัยร์วม 848.7 100.0 1,063.8 100.0 1,555.7 100.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม

เท่ากบั 848.7 ลา้นบาท 1,063.8 ลา้นบาท และ 1,555.6 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 215.0 ลา้นบาท และ 491.8 ลา้นบาท ตามลาํดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 25.3 และ 46.2 ตามลาํดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า   

ระหว่างปี 2560 สนิทรพัยร์วมของบรษิทั มกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดจํานวน 520.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัท ต่อ

ประชาชนเป็นครัง้แรก การลดลงของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นสทุธจิาํนวน 102.0 ลา้นบาท จากการทีบ่รษิทั สามารถ

เรยีกเกบ็เงนิลูกหน้ีการค้าไดม้ากขึน้ และการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 59.1 ลา้นบาท จากการที่

บรษิทั ลงทุนในสนิทรพัยค์งที ่เช่น รถยนต ์เครื่องมอืและอุปกรณ์ มากขึน้  

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นประกอบด้วย ลูกหน้ีการค้าจากการประกอบกิจกรรมโลจิสติกส์ ค่าใช้จ่ายจ่าย

ล่วงหน้า รายไดค้า้งรบั ลูกหน้ีอื่น และลูกหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มลีูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นสุทธเิท่ากบั 419.0 ลา้นบาท 508.3 

ลา้นบาท และ 406.2 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นสุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 31 

ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 89.3 ลา้นบาท และลดลง 102.0 ลา้นบาท ตามลําดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

21.3 และลดลงรอ้ยละ 20.1 ตามลาํดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า 
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ลกูหน้ีการคา้ – กจิการอื่น ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้คา้งชําระไม่เกนิ 3 เดอืน สอดคลอ้งกบัระยะเวลาเกบ็หน้ี

เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทั โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 

60.1 วนั  60.4 วนั และ 56.9 วนั ตามลาํดบั ซึง่ถอืเป็นระยะเวลาในระดบัปกต ิ 

นอกจากน้ี บรษิทั มนีโยบายการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูโดยวเิคราะหจ์ากระยะเวลาคา้งชําระและจะสาํรองใน

อตัราร้อยละ 100 ของยอดลูกหน้ีคา้งชําระ ปรบัลดดว้ยมูลหน้ีทีส่ามารถเรยีกเกบ็คนืได้ โดยค่าเผื่อหน้ีจะพจิารณาตัง้

สาํหรบัลูกหน้ีที่มอีายุลูกหน้ีเกนิ 180 วนั และพจิารณาแลว้มคีวามเสีย่งสูง พนักงานการเงนิแจง้รายการลูกหน้ีทีเ่กนิ

กาํหนดให ้ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีและพนกังานขายพจิารณา และสรุปรายการเสนอใหผู้บ้รหิารอนุมตัติัง้สาํรองหน้ีสญู และ

เน่ืองจากลูกคา้ของกลุ่มบรษิทั ส่วนใหญ่มฐีานะการเงนิที่ด ีและกลุ่มบรษิัท ได้มกีารตรวจสอบฐานะทางการเงนิของ

ลกูคา้อยู่เสมอ จงึทาํใหก้ลุ่มบรษิทั มคี่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูในระดบัทีค่่อนขา้งตํ่าคอืทีอ่ตัรารอ้ยละ 1.4 รอ้ยละ 2.9 และ

รอ้ยละ 2.5 ของยอดลกูหน้ีการคา้กจิการอื่น ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามลาํดบั 

ระหว่างปี 2560 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นของบรษิทั มกีารปรบัตวัลดลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ในรายการลูกหน้ี

การคา้กจิการอื่นและลกูหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จาํนวน 52.1 ลา้นบาท และ 32.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์-สุทธ ิเท่ากบั 184.7 ล้านบาท 195.0 ล้านบาท และ 254.1 ล้านบาท โดยที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 10.3 ลา้นบาท และ 59.1 ลา้นบาท ตามลําดบัจากสิน้ปีก่อน

หน้า หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.6 และ 30.3 ตามลาํดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า   

ระหว่างปี 2560 บรษิัท มกีารซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่เติม โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในรถยนต์และ

อุปกรณ์จาํนวน 46.1 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสรา้งจาํนวน 21.0 ลา้นบาท และเครื่องมอืและอุปกรณ์จํานวน 16.1 ลา้น

บาท 

เงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทั มเีงนิลงทุนในบรษิทั

ร่วมและการร่วมคา้เท่ากบั 25.6 ลา้นบาท 38.3 ลา้นบาท และ 37.9 ลา้นบาท โดยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วม

ระหว่างปี 2560 ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสาํคญั ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่ายเงนิปันผล และผลการดําเนินงาน

ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ของบรษิทั 

หน้ีสิน  

  31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน 547.5 91.4 670.5 92.8 388.2 88.1 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 51.7 8.6 52.1 7.2 52.4 11.9 

หน้ีสินรวม 599.2 100.0 722.5 100.0 440.6 100.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 

599.2 ลา้นบาท 722.5 ล้านบาท และ 440.6 ลา้นบาท โดยหน้ีสนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 
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2560 เพิม่ขึน้ 123.4 ลา้นบาท และลดลง 281.9 ลา้นบาท ตามลําดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.6 และ

ลดลงรอ้ยละ 39.0 ตามลาํดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า 

ระหว่างปี 2560 หน้ีสนิรวมของบรษิทั มกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี

อื่นจาํนวน 252.6 ลา้นบาท จากการทีบ่รษิทัชาํระเงนิใหแ้ก่เจา้หน้ีการคา้ และการลดลงของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ

จาํนวน 49.2 ลา้นบาท จากการทีบ่รษิทัมกีารชาํระเงนิกูย้มืดงักล่าวคนืระหว่างปี 2560 

 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

  
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนี้การคา้ 404.0 83.3 487.4 83.3 223.3 67.2 

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8.0 1.7 6.1 1.0 4.4 1.3 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 72.7 15.0 91.7 15.7 104.8 31.5 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน – สทุธิ 484.8 100.0 585.2 100.0 332.5 100.0 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอื่น เท่ากบั 484.8 ลา้นบาท 585.2 ลา้นบาท และ 332.5 ลา้นบาท โดยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 100.4 ลา้นบาท และลดลง 252.6 ลา้นบาท ตามลําดบัจากสิน้ปีก่อน

หน้า หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.7 และลดลงรอ้ยละ 43.2 ตามลาํดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า   

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และวนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 เท่ากบั 124.7 วนั  119.6 วนั และ 93.7 วนั ตามลาํดบั  

ระหว่างปี 2560 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นมกีารปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยสาํคญั จากการทีบ่รษิทัฯ มกีารชําระ

เงินคืนเจ้าหน้ีการค้าที่บริษัท ค้างชําระเป็นระยะเวลานาน ซึ่งรายการดังกล่าวทําให้เกิดการขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นค่อนขา้งสงูในปี และเจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจาํนวน 264.1 ลา้นบาท และ 1.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

  
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ 
21.2 39.0 45.5 72.9 4.7 35.9 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
    

  

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
9.9 18.1 8.7 14.0 6.6 50.2 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ

กาํหนดชาํระเกนิกว่า 1 ปี 
23.3 42.9 8.2 13.1 1.8 13.9 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน – สทุธิ 54.3 100.0 62.4 100.0 13.2 100.0 



 
แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

 
 

128 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงนิทัง้สิน้จํานวน 54.3 ลา้นบาท 62.4 ล้านบาท และ 13.2 ลา้นบาท โดยเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 8.1 ลา้นบาท และลดลง 49.2 ลา้นบาท ตามลําดบัจากสิน้ปี

ก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.8 และลดลงรอ้ยละ 78.9 ตามลาํดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า 

สาํหรบัเงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ มวีงเงนิกู้ยมืทัง้สิน้ 31.0 ล้าน

บาท มอีายุครบกําหนดชําระระหว่าง 36 เดอืน ถงึ 60 เดอืน มอีตัราดอกเบีย้อา้งองิกบั MLR เงนิกูย้มืระยะสัน้มอีตัรา

ดอกเบีย้อา้งองิกบั MLR เช่นเดยีวกนั โดยมอีายุกําหนดชําระ 90 วนั โดยเงนิเบกิเกนิบญัชมีอีตัราดอกเบี้ยอา้งองิกบั 

MLR เช่นเดยีวกนั  

ระหว่างปี 2560 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯ มกีารปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยสาํคญั จากการทีบ่รษิทัฯ 

มกีารชาํระเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารจาํนวน 10.8 ลา้นบาท ชําระเงนิกูย้มืระยะสัน้จํานวน 30.0 ลา้นบาท และชําระเงนิ

กูย้มืระยะยาวจาํนวน 8.5 ลา้นบาท 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุ้น

เท่ากบั 249.6 ลา้นบาท 341.2 ลา้นบาท และ 1,115.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 91.7 ลา้นบาท และ 773.8 ลา้นบาท ตามลําดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 36.7 และ 226.7 ตามลาํดบัจากสิน้ปีก่อนหน้า 

ระหว่างปี 2560 สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสาํคญัจากการทีบ่รษิทั เสนอขายและ

นําหุ้นสามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยบรษิทัมกีารบนัทกึรายการส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั

จาํนวน 688.0 ลา้นบาท จากธุรกรรมดงักล่าว บรษิทัไดร้บัชําระค่าหุน้สามญัจํานวน 164.5 ลา้นหุน้ ทีร่าคา 4.80 บาท

ต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่าหุน้ทีร่าคาตราไว ้82.3 ลา้นบาท และสว่นเกนิมูลค่าหุน้สามญั เท่ากบั 707.4 ลา้นบาท ซึง่ไดแ้สดง

เป็นมูลค่าสุทธหิลงัหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงในการออกหุน้ใหม่ จํานวน 19.4 ล้านบาท นอกจากน้ีบรษิทั กไ็ด้

เพิม่ทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของบรษิทั จํานวน 87.3 ลา้นบาท จาก 215.0 ลา้นบาท เป็น 302.3 ลา้นบาทจากการทํา

ธุรกรรมเดยีวกนัในปี 2560 
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การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

 

กระแสเงนิสดของบรษิทั เป็นดงัตารางต่อไปน้ี 

  
งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 81.8 140.7 2.8 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (125.9) 8.9 (59.8) 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 57.4 (25.4) 581.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 13.3 124.2 524.5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 89.7 103.1 226.2 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ - (1.1) (4.2) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 103.1 226.2 746.5 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินการ 

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงานจํานวน 81.8 ลา้น

บาท 140.7 ลา้นบาท และ 2.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ระหว่างปี 2560 กระแสเงนิสดสุทธจิากการดําเนินงานมกีารปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยสาํคญัแต่ยงัคงมตีวัเลขเป็น

บวก โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการทีบ่รษิทั ชาํระหน้ีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นจํานวน 283.2 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการ

พเิศษทีบ่รษิทั ชาํระเงนิเจา้หน้ีการคา้ทีค่า้งจ่ายเป็นระยะเวลานาน อย่างไรกต็าม กําไรก่อนภาษีเงนิไดข้องบรษิทั ในปี 

2560 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 119.8 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 155.9 ลา้นบาทในปี 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้รบัจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจํานวน 

(125.9) ลา้นบาท 8.9 ลา้นบาท และ (59.8) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ระหว่างปี 2560 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนหลกัของบรษิทั ไดถู้กใชไ้ปในการจ่ายซือ้อาคารอุปกรณ์และ

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจาํนวน 90.0 ลา้นบาท และไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้จํานวน 16.1 

ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ด้รบัจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 

57.4 ลา้นบาท (25.4) ลา้นบาท และ 581.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2560 บรษิทั มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัจากกจิกรรมจดัหาเงนิเป็นบวกอย่างมนีัยสาํคญั มสีาเหตุหลกัมา

จากการทีบ่รษิทั เสนอขายหุน้เพิม่ทุนแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกโดยได้รบัเงนิสดเป็นจํานวน 775.2 ล้านบาท ทัง้น้ี 

บรษิัทฯ กไ็ด้ชําระคนืเงินเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 40.8 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล

จาํนวน 129.1 ลา้น 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทัฯ 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์

ประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระ 

 

74 - รฐัศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรติ

นิยม) วชิาเอกบรหิาร

จดัการองคก์ร จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- เศรษฐศาสตร ์มหาบณัฑติ 

วชิาเอกเศรษฐศาสตร ์

Sydney University, 

Australia 

- Director Certification 

Program Class (DCP) 

Class 61/2005 สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- Audit Committee 

Program สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- The role of Chairman 

Program สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

/กรรมการอสิระ 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

2560 – ปัจจบุนั 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

                 

2558 – ปัจจบุนั       

2557 – ปัจจบุนั 

                  

2513 – ปัจจบุนั 

 

2557 - 2558 

 ประธานกรรมการ

กติตมิศกัดิ ์                 

ประธานทีป่รกึษา       

 

ประธานกรรมการบรษิทั /

กรรมการอสิระ              

กรรมการ 

กรรมการ                       

                                

อปุนายกสภามหาวทิยาลยั 

 

สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

บมจ. บา้นปู จาํกดั  

             

                          

บมจ. ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่

จาํกดั 

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

บจ. สามมติร กรนีพาว

เวอร ์   

                    

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย            

           

สภาปฏริปูแหง่ชาต ิ

สมาคม 

 

ดําเนินกจิการดา้นเหมอืงแร ่

โดยเฉพาะ ถ่านหนิ ซึง่นํามาใช้

อตุสาหกรรมต่างๆ และ ธรุกจิ 

การผลติไฟฟ้า 

ผลติและจาํหน่ายหมอ้แปลง

ไฟฟ้า                                           

                                             

สถาบนัทปีรกึษากฎหมายของรฐั 

ตดิตัง้วสัดุอปุกรณ์และชิน้สว่น 

ระบบก๊าซสําหรบัรถยนต ์

เครื่องจกัรกล       

สถาบนัการศกึษา 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ

กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

69 - เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ 

วชิาเอกเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัร โรงเรยีน

การไปรษณียแ์ละ

โทรคมนาคม 

- Director Certification 

Program Class (DCP) 

Class 130/2010สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- Anti-Corruption for 

Executive Program 

(ACEP) สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Director Certification 

Program Update (DCPU) 

Class 3/2015 สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั  /

กรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั บมจ. บสิซเินสอะไล

เมน้ท ์ 

ผูใ้หบ้รกิารจาํหน่าย/ตดิตัง้

เครื่องมอืแพทย ์

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่   

ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ และอปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์

2552 - ปัจจบุนั 

 

 

ประธานกรรมการบรษิทั/

ประธานกรรมการสรรหา

และกาํกบัดูแลกจิการ/

ประธานกรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 

บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมู

นิเคชัน่  

ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ และอปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์

2555 - 2558 กรรมการบรษิทั บจ. แอลโซลาร ์1  ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์

2552 – 2558 

 

  2553 - 2557 

กรรมการสภาสถาบนั

ผูท้รงคุณวุฒ ิ

กรรมการบรษิทั/กรรมการ

ตรวจสอบ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์

สุขมุวทิ จาํกดั 

สถาบนัการศกึษา       

                                 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์

2551 - 2557 กรรมการสายออกบตัร

ธนาคาร 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย สถาบนัการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

3. นายวภูิธา ตระกลูฮนุ 

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน  

 

51 - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ 

การเงนิ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ 

สาขาการเงนิและการตลาด 

สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ 

ศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

120/2015สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการบรษิทั  /

กรรมการอสิระ /กรรมการ

ตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน    

กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

                          

บมจ. บสิซเินสอะไล

เมน้ท ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

 

 

ผูใ้หบ้รกิารจาํหน่าย/ตดิตัง้

เครื่องมอืแพทย ์

2557 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

                           

กรรมการ       

บมจ. มลิลค์อน สตลี 

จาํกดั  

บจ. โคเบลโก ้มลิลค์อน               

 

       

 บจ. ทีป่รกึษา ไอแฟค                                                                                      

ผลติ และจาํหน่ายเหลก็นานา

พรรณ 

ดําเนินธรุกจิผลติเหลก็และโลหะ

ทกุประเภท และวสัดกุ่อสรา้งทกุ

ชนิด 

ทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนํา

ทางดา้นเงนิ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 

 

บจ. ครเีอทฟี พาวเวอร ์ ผลติ จาํหน่าย อปุกรณ์ 

นวตักรรมดา้นไฟฟ้า 

  

  2556 – 2556 

 

 

                 

2554 - 2556 

            

    

ประธานกรรมการบรษิทั   

 

 

 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูบ้รหิารสายงานธรุกจิ

ขนาดใหญ่                                  

    

 

บจ. กรงุไทย ไอบเีจ 

ลสิซิง่ 

 

 

 

 

บมจ.ธนาคารกรงุไทย     

ผูใ้หบ้รกิารจาํหน่าย/ตดิตัง้

เครื่องมอืแพทย ์

บรกิารลสิซิง่ เชา่ซือ้ และ แฟค

ตอริง่ แก่ธรุกจิและอตุสาหกรรม

ทัว่ไป ในการจดัหาเครื่องจกัร 

อปุกรณ์การผลติ อปุกรณ์

สํานกังาน ยานพาหนะ และ

ทรพัยส์นิอื่นๆ เพื่อใชใ้นกจิการ 

สถาบนัการเงนิ 

 

 

 

 



แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

การสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการกํากบั

ดูแลกจิการทีด่ ี

59 - ปรญิญาตรนีิตศิาสตร์

บณัฑติ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- ปรญิญาบตัร วทิยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร 

(วปอ.) 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร

การเมอืงการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย

สําหรบันกับรหิารระดบั

สูงสุด สถาบนัพระปกเกลา้ 

(ปปร.) 

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

103/2013 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

 

                

2541 – ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิทั  /

กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / การสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการกํากบั

ดูแลกจิการทีด่ ี

กรรมการบรษิทั/กรรมการ

ตรวจสอบ /กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน/

กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการคณะอนุกรรมการ

เพื่อดาํเนินการเกีย่วกบั 

Lufthansa Technik AG          

กรรมการ  

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

 

บมจ. มลิลค์อน สตลี 

จาํกดั 

 

                            

บมจ. สายการบนินกแอร ์ 

 

 

 

                           

บจ. ทอ็ป เพอรฟ์อรม์มิง่ 

คอรป์อเรชัน่ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

 

ผลติและเป็นศนูยบ์รกิาร

ผลติภณัฑเ์หลก็นานาชนดิทัง้ใน

และต่างประเทศ 

 

ประกอบธรุกจิสายการบนิราคา

ประหยดั 

 

 

 

เขา้เป็นหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิ

ในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เป็นผูถ้อืหุน้

ในบรษิทัจาํกดัและบรษิทัมหาชน

จาํกดั 

2557–ม.ค. 2561 

 

2545 –ม.ค.2561 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บจ. คอนตเินนตลั โฮล

ดิง้ส ์                       

บจ. สยามพรเีมยีร ์

เซอรว์สิ                   

บรษิทัโฮลดิง้ทีไ่มไ่ดล้งทนุใน

ธรุกจิหลกั                          

รบัเป็นผูจ้ดัการดูแลผลประโยชน์ 

เกบ็ผลประโยชน์                    



แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2534 –ม.ค.2561 

 

กรรมการ     

 

บจ. สํานกักฎหมายสากล 

สยามพรเีมยีร ์     

 

ทีป่รกึษากฏหมาย 

 

5. นายทพิย ์ดาลาล  

กรรมการ  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

ประธานกรรมการจดัการ 

51 - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ 

สาขาพาณิชยน์าว ี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

124/2016 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Director Certificate 

Program (DCP) Class 

228/2016 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสงู 

รุน่ที ่25 (วตท.25) สถาบนั

วทิยาการตลาดทนุ 

  23.39 ไมม่ ี 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธาน

กรรมการจดัการ และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

บจ. จเีอสเอ คารโ์ก 

เน็ตเวริค์   

บจ. เอสเคเอส 

เทอรม์นิอล 

บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์เคอ

เรยีร ์

บจ. ทรพิเพลิไอ อนิเตอร์

เนชัน่เนล พทีอี ีแอลทดี ี

บจ. ฮาซเคม ทรานส์

แมเนจเมนท ์

 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ 

คารโ์ก 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพั

พลายเชน 

บจ. เอเชยี กราวด ์

เซอรว์สิ 

บจ. เอก็เซล แอร ์

 

 

บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางอากาศ 

ใหบ้รกิารหอ้งพกั 

 

ผูใ้หบ้รกิารจดัสง่เอกสาร สนิคา้

และพสัดุต่างๆ (บรกิาร Courier) 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางอากาศ 

ผูใ้หบ้รกิารขนส่งและกระจาย

สนิคา้ภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายภายในประเทศ 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศใหแ้ก่สายการบนิ 

โลจสิตกิสค์รบวงจร     

 

บรกิารคลงัสนิคา้ ณ ทา่อากาศ

ยานดอนเมอืง 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทาง อากาศแบบ

ขายสง่ 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 



แบบ56-1|บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2555 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

 

2547 – ปัจจบุนั 

 

2539 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บจ. ซดีบับลวิท ีเคมคิอล 

โลจสิตกิส ์

 

บจ. จเีอสเอ เอเชยี คาร์

โก (เมยีนมา่) 

บจ. เอส เค เอส แอสเซท 

พลสั 

บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศ

ไทย) 

บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ 

(ประเทศไทย) 

 

บจ. เอส เค เอส พรอ็พ

เพอรต์ี ้

บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี 

คารโ์ก 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์

เอก็ซเ์พรส 

 

บจ. ฮาซเคม โลจสิตกิส ์

แมเนจเมนท ์ 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ มาริ

ไทม ์เอเยนซสี ์

ผูใ้หบ้รกิารขนส่งและกระจาย

สนิคา้ภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายภายในประเทศ 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 

รบัออกแบบนอกสถานที ่

(โฆษณา) 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 

บรกิารบรรจภุณัฑส์าํหรบัขนส่ง

สนิคา้อนัตรายและจดัทาํ

ใบอนุญาตส่งออก 

ใหบ้รกิารหอ้งพกั 

 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง 

อากาศใหแ้ก่สายการบนิ 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทาง อากาศแบบ

ขายสง่ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสส์ําหรบั

สารเคมแีละสนิคา้อนัตราย 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม  

กรรมการ กรรมการจดัการ 

กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน  

และประธานเจา้หน้าที ่

บรหิารฝ่ายการเงนิ 

52 - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ 

สาขาพาณิชยน์าว ี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Director Certificate 

Program (DCP) Class 

213/2015 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตนเอง

17.16 

คู่สมรส 

นางสาว 

นิตายา  

สงวนคง

วไิล 

0.83 

 

ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการจดัการ 

กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน  

และประธานเจา้หน้าที่

บรหิารฝ่ายการเงนิ  

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

 

2548 – ปัจจบุนั 

 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

บจ. จเีอสเอ คารโ์ก 

เน็ตเวริค์   

บจ. ทรพิเพลิไอ อนิเตอร์

เนชัน่เนล พทีอี ีแอลทดี ี

บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์เคอ

เรยีร ์

บจ. ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ 

คารโ์ก 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพั

พลายเชน 

บจ. เอเชยี กราวด ์

เซอรว์สิ 

บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศ

ไทย) 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี 

คารโ์ก 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์

เอก็ซเ์พรส 

 

บจ. เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์

(ประเทศไทย) 

 

 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ 

 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางอากาศ 

ผูใ้หบ้รกิารจดัสง่เอกสาร สนิคา้

และพสัดุต่างๆ (บรกิาร Courier) 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศใหแ้ก่สายการบนิ 

โลจสิตกิสค์รบวงจร 

 

บรกิารคลงัสนิคา้ ณ ทา่อากาศ

ยานดอนเมอืง 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทาง อากาศแบบ

ขายสง่ 

ผูใ้หบ้รกิารรบัขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศแบบไมม่เีรอืเป็น

ของตนเอง (NVOCC) 

ระหว่างประเทศทางอากาศ 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2547 – ปัจจบุนั 

 

2539 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บจ. ฮาซเคม โลจสิตกิส ์

แมเนจเมนท ์

บจ. ทรพิเพลิ ไอ มาริ

ไทม ์เอเยนซสี ์ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสส์ําหรบั

สารเคมแีละสนิคา้อนัตราย 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 

7.  นายธนทั ตาตะยานนท ์

กรรมการ 

กรรมการจดัการ และ

กรรมการกํากบัดแูล

กจิการทีด่ ี

48 - ปรญิญาตร ีวชิาเอกบญัช ี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- Director Accreditation 

Program (DAP) 

Class127/2016 สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

 

ตนเอง

2.02 

คู่สมรส 

นางสาว

ปรางค์

ฉตัร 

วฒันาพร 

0.34 

ไมม่ ี 2551 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ กรรมการจดัการ 

และกรรมการกาํกบัดูแล

กจิการทีด่ ี 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

2552 – ปัจจบุนั 

2550 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ มาริ

ไทม ์เอเยนซสี ์

 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื                                

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 

8. นางดรณุี รกัพงษ์พบิูล 

กรรมการ  

กรรมการจดัการ 

เลขานุการบรษิทั 

46 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์

บณัฑติ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- Director Accreditation 

Program (DAP) 

Class127/2016 สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- Company Secretary 

Program (CSP) Class 

68/2016 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Financial Statements for 

Directors Class 34/2017 

1.27 ไมม่ ี 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการจดัการ 

เลขานุการบรษิทั 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

9. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ 

อยุธยา 

กรรมการ   

กรรมการจดัการ 

กรรมการกํากบัดแูล

กจิการทีด่ ี

 

 

 

 

 

 

 

47 - ปรญิญาตร ีเอกวชิา

ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย  

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

127/2016สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Financial Statements for 

Directors (FSD) Class 

30/2016 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

10.04 ไมม่ ี 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการจดัการ

และกรรมการกาํกบัดูแล

กจิการทีด่ ี

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

2550 – ปัจจบุนั 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

2555– ปัจจบุนั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการ 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์

เอก็ซเ์พรส  

 

บจ. เอเชยี กราวด ์

เซอรว์สิ     

บจ. จเีอสเอ เอเชยี คาร์

โก (เมยีนมา่) 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางทางอากาศ

แบบขายส่ง  

บรกิารคลงัสนิคา้ ณ ทา่อากาศ

ยานดอนเมอืง 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ    

2552 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี 

คารโ์ก 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ   

    

    

10. นายจโิรจ พนาจรสั 

กรรมการ  

กรรมการกํากบัดแูล

กจิการทีด่ ี 

กรรมการจดัการ 

45 - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ ;

วชิาเอกการตลาด 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาโท MS (CEM)  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

127/2016สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-Financial Statements for 

Directors (FSD) Class 

34/2017      

4.62 ไมม่ ี 2559 – ปัจจบุนั 

 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ /กรรมการ

จดัการ และกรรมการ

กํากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

กรรมการผูจ้ดัการ             

 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ 

(ประเทศไทย) 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

บรกิารบรรจภุณัทส์าํหรบัขนส่ง

สนิคา้อนัตรายและจดัทาํ

ใบอนุญาตส่งออก 

 

   2551 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. ฮาซเคม โลจสิตกิส ์

แมเนจเมนท ์ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสส์ําหรบั

สารเคมแีละสนิคา้อนัตราย 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

11. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวริ

นทร ์ 

กรรมการจดัการ   

41 - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ 

วชิาเอกการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรวชิาชพี 

วชิาเอกภาษาญีปุ่่ น 

อสัสมัชญัพาณิชยการ  

- Director Accreditation 

Program (DAP) 

Class126/2016 สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

 
 

4.62 ไมม่ ี 2559 - ปัจจบุนั กรรมการจดัการ บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

    

2557 - ปัจจบุนั 

 

 

2556 - ปัจจบุนั 

 

2553 - ปัจจบุนั 

 

 

2551-ปัจจบุนั 

 

2556 – 2559 

 

2555 - 2559 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจ. ฮาซเคม ทรานส์

แมเนจเมนท ์ 

 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพั

พลายเชน 

บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ 

(ประเทศไทย) 

 

บจ.  ฮาซเคม โลจสิตกิส ์

แมเนจเมนท ์ 

บจ. จเีอสเอ คารโ์ก 

เน็ตเวริค์ 

บจ. ซดีบับลวิท ีเคมคิอล 

โลจสิตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารขนส่งและกระจาย

สนิคา้ภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายภายในประเทศ 

โลจสิตกิสค์รบวงจร 

 

บรกิารบรรจภุณัฑส์าํหรบัขนส่ง

สนิคา้อนัตรายและจดัทาํ

ใบอนุญาตส่งออก 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสส์ําหรบั

สารเคมแีละสนิคา้อนัตราย 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางอากาศ 

ผูใ้หบ้รกิารขนส่งและกระจาย

สนิคา้ภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายภายในประเทศ 

    

    

      

 

หมายเหตุ: สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั    

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู ทาํหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั โดยใหม้อีาํนาจหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี                                                                                                                                

 1.จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารของบรษิทั ดงัต่อไปน้ี    

- ทะเบยีนกรรมการ  

- หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

- หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

- รายงานประจาํปี 

2.เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

3.ดาํเนินการเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

4.ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัขอ้กาํหนดและกฎเกณฑต่์างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารควรรบัทราบ 

5.จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั และ 

กรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม ่

6.ดแูล และประสานงานใหบ้รษิทั ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

และจรรยาบรรณธุรกจิไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

7.ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุของกลุม่บริษทัฯ 

 
นายทิพย ์       

ดาลาล 

นายวิรชั  

นอบน้อม

ธรรม 

นายธีรนิต์ิ     

อิศรางกรู 

ณ อยธุยา 

นายจิโรจ         

พนาจรสั 

นายธนัท           

ตาตะยา

นนท ์

นางดรณีุ       

รกัพงษ์

พิบลู 

นายเกริกไกร      

จีระแพทย ์

นายวฒิุพงษ์ 

โมฬีชาติ 

นายวิภธูา 

ตระกลูฮนุ 

นายอภิชาติ          

 จีระพนัธุ ์

นายเฉลิมศกัด์ิ  

กาญจนวรินทร ์

บจ.ฯ            

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

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

M, SH 

บจ.ย่อย            

บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี คารโ์ก  D D D, M - - - - - - - - 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์เอก็ซเ์พรส  D D D, M - - - - - - - - 

บจ. เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ  D D D, M - - - - - - - - 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์เอเยนซสี ์ D D - - D, M - - - - - - 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพัพลายเชน  D D - - - - - - - - D 

บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์ D D - - - - - - - - - 

บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ (ประเทศไทย)  D - - D, M - - - - - - D 

บจ. ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมนท ์ D D - D, M - - - - - - D, M 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ จเีอสเอ คารโ์ก  D D D - - - - - - - - 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ อนิเตอรเ์นชัน่เนล พทีอี ีแอลที

ด ี(SG) 

D D 
- - - - - - - - - 

บจ.ร่วม            

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. ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท ์ D - - D - - - - - - D 
บจ. ซดีบับลวิท ีเคมคิอล โลจสิตกิส ์ D - - - - - - - - -  D 

บจ. จเีอสเอ คารโ์ก เน็ตเวริค์  (MM) D D - - - - - - - - - 

บจ. จเีอสเอ เอเชยี คารโ์ก (MM) D - D - - - - - - - - 

บจ.ท่ีเก่ียวข้อง            

บจ. เอสเคเอส เทอรม์นิอล  D, SH - - - - - - - - - - 

บจ. เอส เค เอส พรอ็พเพอรต์ี ้ D, SH - - - - - - - - - - 

บจ. เอส เค เอส แอสเซท พลสั  D, SH - - - - - - - - - - 

บมจ. มลิลค์อน สตลี  - - - - - - - - D D, ID, AC, RE, CG - 

บจ. เมยีนมาร ์พรเีมยีร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ลอว ์

ออฟฟิศ  
- - - - - - - - - SH - 

บมจ. สายการบนินกแอร ์ - - - - - - - - - D, ID, AC, RE - 

บจ. ลาว พรเีมยีร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ลอว ์

ออฟฟิศ จาํกดั 
- - - - - - - - - SH - 

บจ. สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั - - - - - - - - - D, SH - 

บจ. คอนตเินนตลั โฮลดิง้ส ์จาํกดั - - - - - - - - - D - 

บจ. ทอ็ป เพอรฟ์อรม์มิง่ คอรป์อเรชัน่  - - - - - - - - - D - 

บจ. สยามพรเีมยีร ์เซอรว์สิ - - - - - - - - - D, SH - 
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นายทิพย ์       

ดาลาล 

นายวิรชั  

นอบน้อม

ธรรม 

นายธีรนิต์ิ     

อิศรางกรู 

ณ อยธุยา 

นายจิโรจ         

พนาจรสั 

นายธนัท           

ตาตะยา

นนท ์

นางดรณีุ       

รกัพงษ์

พิบลู 

นายเกริกไกร      

จีระแพทย ์

นายวฒิุพงษ์ 

โมฬีชาติ 

นายวิภธูา 

ตระกลูฮนุ 

นายอภิชาติ          

 จีระพนัธุ ์

นายเฉลิมศกัด์ิ  

กาญจนวรินทร ์

บจ. เอซ ีเวริล์ไวด ์ - - - - - - - - - D, SH - 

บจ. เอม็เพจ  - - - - - - - - - SH - 

บจ. มเีพยีงพอ  - - - - - - - - - SH - 

บจ. เซา้เทริน์ รอ็คส ์ - - - - - - - - - SH - 

บมจ. บา้นป ูจาํกดั  - - - - - - A - - - - 

บจ. สามมติร กรนีพาวเวอร ์ - - - - - - D - - - - 

บจ. สปรงิ มเินราล วอเตอร ์ - - - - - - SH - - - - 

บมจ. ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่  - - - - - - C,D,ID - - - - 

บมจ. บสิซเินสอะไลเมน้ท ์ - - - - - - - C, ID ID, AC - - 

บจ. ครเีอทฟี พาวเวอร ์ - - - - - - - - D, SH - - 

บจ. โคเบลโก ้มลิลค์อน สตลี  - - - - - - - - D - - 

บจ. ทีป่รกึษา ไอแฟค  - - - - - - - - D, SH - - 

บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่  - - - - - - - C, D - - - 

บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ - - - - - - - 
C, D, ID, AC, RE, 

CG  
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.            ขอ้มลูทีแ่สดงในตารางเป็นขอ้มลูสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

หมายเหตุ: 1. C – ประธานกรรมการ RE – กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 D – กรรมการ CG – กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

 M – กรรมการบรหิาร/กรรมการจดัการ X – ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 ID – กรรมการอสิระ S – เลขานุการบรษิทัฯ 

 AC – กรรมการตรวจสอบ A – ประธานทีป่รกึษา 

 SH – ผูถ้อืหุน้  
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายช่ือ TLG  
บริษทัย่อย 

TAC TAX AGS TMA TSC CBC DGP HLM TGC TIL TIJ 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์             

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ             

3. นายวภิูธา ตระกลูฮุน             

4. นายอภชิาต ิจริะพนัธุ ์             

5. นายทพิย ์ดาลาล              

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม             

7. นายธนทั ตาตะยานนท ์             

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู             

9. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา             

10. นายจโิรจ พนาจรสั             

11. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์             

12. นายศริพิฒัน์ งามวงศไ์พรชั             

13. นายภารุส พนิยักุล             

14. นางบุษบา  ศรสีมาจาร             

15. นายฌอน ตนั โชว เฮา             

16. นายชเิกโมร ิฮาตาโน             
 

 = เป็นกรรมการในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอก คอื  บรษิทั มลัตพิลสั ออดทิ แอนด ์คอนซลัติง้  จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดย

หวัหน้าทมีตรวจสอบควบคุมภายใน มคุีณสมบตั ิวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ /  

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถอืหุ้น

ในบริษทั (ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

นายสุรพล  ถวลัยวชิชจติ/ 

30 มถุินายน พ.ศ. 2559 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย  

เลขทะเบยีน 3941 

 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง 

ปี 2560 

• Internal Audit in Disruptive 

Technology 

• COSO 2013 กรอบแนวทาง

ระบบการควบคุมภายใน รุ่นที ่

3/60 

• รบัมอืตามเกณฑก์ารรบัรูร้ายได้

ใหมต่ามTFRS15  สาํหรบัธุรกจิ

ทัว่ไป รุ่นที ่2/60 

 

 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบนั 

 

 

2555 – 2556 

 

 

2542 – 2554  

กรรมการบรหิาร 

 

 

กรรมการบรหิาร 

 

 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั มลัตพิลสั ออดทิ แอนด ์คอนซลัติ้ง 

จาํกดั/ธุรกจิใหบ้รกิารตรวจสอบบญัช,ี 

ตรวจสอบภายในและทีป่รกึษา 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี

จาํกดั/ธุรกจิรบัสอบบญัชแีละบรกิารดา้น

บญัช ี

บรษิทั สาํนกังานสอบบญัช ีเอส. ท.ี 

แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั/ธุรกจิ

ใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชแีละวางระบบ

บญัช ี
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ช่ือ-นามสกลุ /  

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถอืหุ้น

ในบริษทั (ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

ปี 2559 

 ความเสีย่ง และการกาํกบัดแูล

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 

Risk and IT governance)         

รุ่น 2/59 

 

ปี 2556 

 กรอบแนวทางระบบการควบคุม

ภายในใหมล่่าสุด COSO2013,

สภาวชิาชพีบญัช ี

 

ปี 2554-2556 

 KPMG In-house and on-line 

training SEC practice  

 Financial Statement 

Consolidation 

 ISQC Practice 

 Risk Assessment & 

Management 

 การเขยีนรายงานการสอบบญัชี

ตามรปูแบบใหม่ 

 การประเมนิความเสีย่งเพือ่การ

วางแผนการตรวจสอบ 

 DCP รุ่นที ่40 

 DAP   
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เอกสารแนบ 3 หน้า 3 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ :  

1. จดัทาํแผนการตรวจสอบประจาํปีตามแนวความเสีย่ง (Risk Based Audit) ดว้ยวธิกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่หมาะสม และพจิารณาถงึขอ้กงัวลในดา้นความเสีย่งหรอืการควบคุมภายในทีร่ะบุ

โดยฝ่ายจดัการ และนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึการนําเสนอผลการตรวจสอบและกจิกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

2. ปฏบิตังิานตรวจสอบตามแผน รวมทัง้ปฏบิตังิานตรวจสอบพเิศษตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจากผูบ้รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ตดิตามผลการแกไ้ขจากขอ้สงัเกตทีต่รวจพบและขอ้เสนอแนะทีใ่หแ้ก่ฝ่ายงานนัน้ ๆ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ทาํการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนดไวใ้นคู่มอืการปฏบิตังิานตรวจสอบและตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

5. พฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในเพือ่สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิอง บรษิทั มลัตพิลสั ออดทิ แอนด ์คอนซลัติ้ง จาํกดั และนายสรุพล ถวลัยวชิชจติ แลว้เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าที่

ดงักล่าว เนื่องจากมคีวามเป็นอสิระ และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายในรวมระยะเวลา 20 ปี 

 ทัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบรษิทั จะตอ้งผ่านการอนุมตั ิหรอืไดร้บัความเหน็ชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น  
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เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

- ไม่ม ี - 
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เอกสารแนบ 5: เอกสารแนบอ่ืนๆ 

- ไม่ม ี - 
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