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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 

 คณะกรรมการบรษิทั ได้มกีารทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ รวมถงึ มกีารกําหนดเป้าหมายและกลยุทธใ์นการ

ดําเนินธุรกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  และมกีารตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหม้กีาร

ปฏบิตัิตามพนัธกจิ และสอดคล้องกบักลยุทธท์ี่วางไว้ นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย  

ต่าง ๆ ยงัมกีารกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย ์

 

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 

• การขยายโอกาสทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ ทัง้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและสร้างสรรค์

ผลติภณัฑโ์ลจสิตกิสใ์หม่ๆ ดว้ยการขยายฐานธุรกจิในรปูแบบต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ  
 

1.2 ภาพรวมโครงสรา้งธรุกิจและการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

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

ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสม์ากว่า 26  ปี โดยเริม่จากธุรกจิรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลในปี 

2534 ปัจจุบนักลุ่มบรษิัท เป็นผู้ใหบ้รกิารโลจสิติกสช์ัน้นําของไทยที่ให้บรกิารโลจสิตกิสค์รบวงจรอย่างแท้จรงิ การ
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ใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัครอบคลุมการขนสง่สนิคา้ทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ทัง้ทางอากาศ ทางทะเล และ

ทางบก การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร และการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา (Supply Chain 

Management) การใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทั ครอบคลุมการใหบ้รกิารทัง้กลุ่มสนิคา้ทัว่ไป และสนิคา้ที่

ตอ้งการความชาํนาญเฉพาะดา้น เช่น เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย เป็นตน้ 

การให้บรกิารโลจสิติกสใ์นแต่ละดา้นจะต้องอาศยัความรู้ความชํานาญและประสบการณ์เฉพาะดา้น เน่ืองจาก

วธิกีารดําเนินธุรกจิ กระบวนการทํางาน เครอืข่าย พนัธมติร คู่คา้ และความต้องการของลูกคา้ในแต่ละส่วนมลีกัษณะ

เฉพาะที่แตกต่างกนั ทางกลุ่มบรษิัท จงึมโีครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

เพื่อใหค้รอบคลุมบรกิารทุกดา้นของโลจสิตกิสอ์ย่างแทจ้รงิ และมุ่งเน้นการสรา้งความพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ ควบคู่ไปกบัการ

เตบิโตทางธุรกจิ  โดยกลุ่มบรษิทัไดม้กีารจดัทาํการประเมนิความพอใจในการใชบ้รกิารจากแต่ละกลุ่มธุรกจิเป็นประจํา

ทุกปี และในปี 2561 ทางกลุ่มบรษิทัไดค้ะแนนความพงึพอใจในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อยู่ในเกณฑด์มีาก ดว้ยคะแนน

เฉลีย่ 87% 

โดยกลุ่มบรษิทั ดําเนินการภายใต้บรษิทั 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 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”): การร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 59.99 

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

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

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

- บรษิทั จเีอสเอ คารโ์ก เน็ตเวริค์ จาํกดั (“GCN-MM”):  การร่วมคา้ทีบ่รษิทั 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”): บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 42.00 

- บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ECU”): บรษิทัร่วมทีบ่รษิทั ถอืหุน้รอ้ยละ 43.00  

 

3) กลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์

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

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

- บรษิทั ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรยีร ์จาํกดั (“CBC”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
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4) กลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 

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

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

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

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

จดทะเบยีนเลกิกบักระทรวงพาณิชย ์วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 อยู่ระหว่างการชาํระบญัช ี

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

รอ้ยละ 55.00  

-    บรษิทั ดจี ีแพคเกจจิง้ พทีอี ีแอลทดี ี(“DGPS”): การร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50.00   

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       4 
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2.1 โครงสรา้งรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย จากการประกอบธรุกิจ   

กลุ่มธรุกิจ 

รายได้ (ล้านบาท) 

2559 

% สดัส่วน

รายได้ 2560 

% สดัส่วน

รายได้ 2561 

% สดัส่วน

รายได้ 

1. ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 1,753.3 72.3% 1,863.9 71.4% 2,279.6 73.3% 

2. ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 83.3 3.4% 87.0 3.3% 116.6 3.8% 

3. ธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ 121.1 5.0% 105.4 4.0% 135.0 4.3% 

4. ธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ ์

    และสนิคา้อนัตราย 
453.0 18.7% 539.7 20.7% 561.9 18.1% 

5. ธุรกจิอืน่ๆ 
1/
 15.3 0.6% 14.8 0.6% 15.1 0.5% 

รายได้รวม 
2/

 2,426.0 100.0% 2,610.8 100.0% 3,108.2 100.0% 

รายได้รวมสทุธิรายการระหว่างกนั 2,075.6   2,294.6   2,770.6   

หมายเหตุ:  1/ รายไดจ้ากการบรหิารจดัการอื่น ๆ ประกอบดว้ยคา่บรกิารขนสง่บุคลากร และคา่เช่าและบรกิารอาคารสํานกังาน 

 2/ รายไดร้วมก่อนรายการระหวา่งกนัภายในกลุ่มบรษิทั 

 

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) 

ดาํเนินธุรกจิเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้และงานปฏบิตักิารดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้ก่สายการบนิทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุนเป็นตวัแทน อนัไดแ้ก่ สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี สายการ

บนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์สายการบนิภูฏานแอรไ์ลน์ สายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน์ สายการบนิเจจแูอร ์และสายการ

บนิแลนชลิ ี

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 



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

 

6 
 

- สาํหรบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ เราทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนขายระวาง

สนิคา้ของเสน้ทางการบนิขาเขา้-ขาออกทุกเทีย่วบนิของสายการบนิ โดยไดเ้ป็นตวัแทนขายระวาง

สนิคา้ใหส้ายการบนิไทยแอรเ์อเชยีอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจุบนั และเป็นตวัแทนขาย

ระวางสนิคา้ใหส้ายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปัจจุบนั 

- สาํหรบัสายการบนิภูฏานแอรไ์ลน์ และสายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน์ สายการบนิเจจแูอร ์ และสายการ

บนิแลนชลิ ี เราเป็นตวัแทนขายระวางสนิคา้ของเสน้ทางการบนิขาออกจากประเทศไทยทุกเทีย่วบนิ

ของสายการบนิ 

 

1.2 ธุรกิจผู้ให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายส่ง (Wholesale Air 

Freight)  

ดําเนินธุรกจิให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศทางอากาศแบบขายส่ง 

รวมถงึการใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร สาํหรบัการนําเขา้และส่งออก และบรกิารรถบรรทุกรบัส่งสนิคา้ระหว่าง

ท่าอากาศยาน ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศรายย่อย นอกจากน้ี ยงัเป็นผู้

ใหบ้รกิารจดัการขนส่งจดหมายและพสัดุไปรษณีย์ทางอากาศใหแ้ก่บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จํากดั (“ปณท.”)  และ

บรษิทัได้ขยายฐานการให้บรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศระหว่างประเทศใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นผู้ให้บรกิารขนส่ง

สนิคา้ E-Commerce  เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ E-Commerce ทีม่อีตัราการเตบิโตสงูอย่างต่อเน่ือง 

 

1.3 ธรุกิจผูใ้ห้บริการคลงัสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในภาคพืน้อากาศยาน (Air Cargo Terminal  and 

Ground Handling Services) 

 ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองในสว่นของภาคพืน้ในท่าอากาศยาน ไดแ้ก่ 

บรกิารขนสนิคา้ขึน้ลงเครื่องบนิ บรกิารคดัแยกสนิคา้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ปัจจบุนัเป็นผูใ้หบ้รกิารทัง้

คลงัสนิคา้ภายในประเทศ มพีืน้ทีใ่หบ้รกิาร 1,350  ตารางเมตร และคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศ ทีม่พีืน้ทีใ่หบ้รกิาร 

4,500  ตารางเมตร  โดยไดร้บัอนุญาตจาก บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (“AOT”)  

 

นโยบายการแข่งขนั 

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ แบง่ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามธุรกจิการ

ใหบ้รกิารดงัน้ี 

1. ธุรกจิตวัแทนสายการบนิ 

1) ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

2) ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ 

3) สายการบนิพนัธมติร 

 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศและภายในประเทศแบบขายสง่  

1) ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

2) ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ 

3) ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ไปรษณียภณัฑ ์

4) ผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ E-Commerce 
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3. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองในภาคพืน้อากาศยาน 

1) สายการบนิ 

2) ผูป้ระกอบการทีม่คีวามตอ้งการใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคา้ในท่าอากาศยาน 

3) ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ไปรษณียภณัฑ ์

4) ผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ E-Commerce 

 

สภาวะการแข่งขนั  

1. ธุรกจิตวัแทนสายการบนิ  

ธุรกจิการเป็นตวัแทนสายการบนิถอืเป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพสงูและสามารถพฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างต่อเน่ืองได ้

แต่การจะเป็นตวัแทนสายการบินนัน้ จะต้องได้รบัการยอมรบัว่าเป็นบรษิัทที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และมี

เครอืขา่ยการขนสง่สนิคา้ทางอากาศทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ดงันัน้ ผูท้ีม่ศีกัยภาพในการเป็นตวัแทนสายการบนิจงึมจีํานวน

ไม่มากเหมอืนธุรกจิรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ 

 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายสง่  

การขนสง่สนิคา้ทางอากาศเป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงู เน่ืองจากมผีูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศเป็นจํานวน

มาก และมีความสามารถในการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน จึงทําให้มีการแข่งขันทางด้านราคาสูง ดังนัน้ ขีด

ความสามารถของผู้ให้บรกิารจะขึน้กบัการจดัหาต้นทุนค่าระวางทีส่ามารถแข่งขนัได้ อย่างไรกต็าม ธุรกจิการขนส่ง

สนิค้าทางอากาศ  ยงัมอีตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จงึมศีกัยภาพที่จะพฒันาธุรกจิได้หากมกีารวางกลยุทธ์อย่าง

เหมาะสม    

 

3. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองในภาคพืน้อากาศยาน 

ธุรกจิผู้ให้บริการคลงัสนิค้าและบรกิารที่เกี่ยวเน่ืองในภาคพื้นอากาศยานเป็นธุรกจิเฉพาะ ที่ต้องอาศยัความ

เชีย่วชาญเฉพาะดา้น และตอ้งดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศกําหนด 

แต่ถอืเป็นธุรกจิที่มศีกัยภาพสูงเน่ืองจากปรมิาณสนิค้าที่ขนส่งผ่านท่าอากาศยานในประเทศไทยในแต่ละปีมปีรมิาณ

หลายลา้นตนัและมอีตัราการเตบิโตสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 

กลยุทธท์างการตลาด -  ธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

1. การบรหิารจดัการตน้ทุน 

 จากการพฒันาระบบการใหบ้รกิารและนําเสนอบรกิารใหม่ๆ ใหแ้ก่ลกูคา้อย่างต่อเน่ือง สง่ผลใหป้รมิาณการ

ขนสง่สนิคา้ทางอากาศของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัมอีาํนาจการต่อรองตน้ทุนราคาค่าระวาง

สนิคา้ทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้เพิม่ขึน้ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัไดจ้ดัตัง้แผนก Commercial เพื่อดาํเนินงานดา้นการวเิคราะห์

และเปรยีบเทยีบตน้ทุนค่าบรกิารต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อใหฝ่้ายขายของกลุ่มบรษิทัมขีอ้มลูทีค่รบถว้นและสามารถ

นําเสนอบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ และยงัเป็นการรกัษาตน้ทุนดา้นโลจสิตกิสท์ัง้ของลกูคา้และของกลุ่ม

บรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. การใหบ้รกิารทีห่ลากหลายเพื่อเพิม่รายไดจ้ากกลุ่มลกูคา้ปัจจุบนั และเจาะกลุ่มลกูคา้ใหม่  

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นทีจ่ะขยายการใหบ้รกิารการขนสง่สนิคา้ทางอากาศใหค้รอบคลุมหลายประเทศทัว่โลกมากขึน้ 

โดยจะเพิม่เสน้ทางการบนิทีใ่หบ้รกิารจากการหาพนัธมติรสายการบนิต่างๆ ทีม่เีสน้ทางการบนิไปยงัปลายทางทีก่ลุ่ม
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บรษิทัยงัไม่มใีหบ้รกิาร และขยายเสน้ทางการบนิตามการเตบิโตของสายการบนิทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทน นอกจากเพิม่

เสน้ทางการบนิเพื่อเพิม่การให้บรกิารแล้ว กลุ่มบรษิัทได้ทําการขยายธุรกจิไปยงับรกิารด้านคลงัสนิค้าและบรกิารที่

เกี่ยวเน่ืองในภาคพืน้ท่าอากาศยาน เพื่อตอบสนองความต้องการในบรกิารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งสนิค้าทาง

อากาศ และสรา้งความครอบคลุมของการบรกิารดา้นโลจสิตกิสท์างอากาศของกลุ่มบรษิทั  

 

3. การรกัษาฐานลกูคา้ และขยายการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้กลุ่มใหม่และลกูคา้ในต่างประเทศ  

มุ่งเน้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ปัจจุบนั เพื่อรกัษาฐานลกูคา้หลกัทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทั และ

ยงัมุ่งเน้นการขยายฐานลกูคา้ไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้ประเภท E-Commerce ซึง่อยู่ในอุตสาหกรรมทีม่แีนวโน้มเตบิโต

ในอนาคต และลกูคา้ผูใ้หบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (Co-Loader)  ในต่างประเทศ ผ่านการดําเนินงาน

ของ TIL และการร่วมมอืกบัพนัธมติรในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิม่ยอดขายระวางสนิค้าขาเขา้ให้กลุ่มบรษิทั และ

สรา้งความสมดุลระหว่างการใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ดา้นการสง่ออกและการนําเขา้ 

 

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 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ

ทางอากาศ ในปี 2559 

- AGS   ไดร้บัการรบัรองมตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศ ในปี 

2561 

 นอกจากน้ีในปี 2561 ทางกลุ่มบรษิทัไดม้กีารพฒันาบุคลากร รวมถงึการซือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ

การใหบ้รกิารไดด้ยีิง่ขึน้ ไดแ้ก่ 

   -   การลงทุนดา้นอุปกรณ์ 

 ดา้นการลงทุนของ AGS นัน้จะมุ่งเน้นในการใหบ้รกิารสายการบนิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกนัมาตรฐานการใหบ้รกิาร

สายการบนิในระดบัสากลและเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง อาท ิ เครื่องเอก็ซ์เรย ์    

รถยก (fork-lift) และชัน้เกบ็ต่างๆ 

  -   การพฒันาบุคลากร   

 ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัการฝึกอบรมและใหค้วามรูใ้นดา้นการปฏบิตังิานใหแ้ก่พนกังานอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นไป

ตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดของสายการบนิ อกีทัง้หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ กรมการบนิพลเรอืน และทาง

บรษิทัไดส้ง่พนกังานไปอบรมหลกัสตูรต่างๆ โดยตรงจาก IATA อาท ิ Professional Skill for Dangerous Goods 

Instructor, Aviation Security Awareness, Train the Trainer และ Initial Dangerous Goods CAT.6 เพื่อนําความรูท้ี่

ไดร้บัมาจดัทาํหลกัสตูรอบรมใหก้บัพนกังานในบรษิทั เพื่อเพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิารตามมาตรฐานสากล 

 

2. กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

2.1 ธรุกิจตวัแทนสายการเดินเรอื (Shipping Line Agencies) 

 บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุน ดาํเนินธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการเดนิเรอืและใหบ้รกิารการขนสง่

สนิคา้ทางทะเลโดยใชร้ะบบตูค้อนเทนเนอร ์ใหบ้รกิารการขนสง่แบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) รวมทัง้ทาํการจาํหน่าย
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ระวางขนสง่สนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมทุน ดาํเนินธุรกจิตวัแทนขายระวางสนิคา้สายการเดนิเรอื ทีใ่หบ้รกิาร

ขนสง่สนิคา้ทางทะเลโดยระบบตูค้อนเทนเนอรแ์บบเตม็ตู ้(FCL) โดยทาํการจาํหน่ายระวางขนสง่สนิคา้ให้

กลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น ผูส้ง่ออก ผูนํ้าเขา้ โดยตรง รวมทัง้การจาํหน่ายระวางสนิคา้ใหต้วัแทนผูป้ระกอบการขนสง่

สนิคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder, 3PL) เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มลกูคา้ บรษิทัยงัใหบ้รกิารดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธุรรกจิการขนสง่สนิคา้ทางทะเลใหแ้ก่สายการเดนิเรอื รวมทัง้การบรหิารตูส้นิคา้ และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ือง อาท ิการ

ใหบ้รกิารจดัหาแรงงานเพื่อบรหิารจดัการตูส้นิคา้ทีท่่าเรอื (stevedoring) และจดัหาลานพกัตูส้นิคา้ใหแ้ก่สายการ

เดนิเรอื ซึง่ปัจจุบนั บรษิทัเป็นเป็นตวัแทนสายการเดนิเรอื 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 ฮ่องกง และไตห้วนั 

 

2.2 ธรุกิจให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์  

(Worldwide Less Than Container Load - LCL Service) 

บรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่างบรษิทั และ เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์ซึง่เป็นผู้

ใหบ้รกิารระดบัโลกดา้นรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอรใ์หแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารรบั

จดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศรายย่อย ปัจจุบนั ECU มเีสน้ทางการใหบ้รกิารจากประเทศไทยไปยงัประเทศต่างๆ 

ทัว่โลก โดยมเีสน้ทางการขนสง่ทางตรง มากกว่า 50 เสน้ทาง และเสน้ทางการขนสง่ต่อเน่ืองผ่านเครอืขา่ยเมอืงท่าหลกั

ที ่ECU Worldwide มอียู่ เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลางในการกระจายสนิคา้ทางทะเลไปสูเ่มอืงปลายทางมากกว่า 1,000 เมอืง

ทัว่โลก 

 

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 ใหบ้รกิารขนสง่งานตู้คอนเทนเนอร ์นําเขา้และส่งออก 

รวมถงึงานลากตูเ้ปล่าสายเรอื งานขนสง่ประเทภของเหลวหรอืก๊าซจากบ่อเตน็ ประเทศลาว มายงัประเทศไทย  

 

นโยบายการแข่งขนั 

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามธุรกจิการ

ใหบ้รกิารดงัน้ี 

1. ธุรกจิตวัแทนสายการเดนิเรอืและการขนสง่สนิคา้ทางบก 

1) ผูส้ง่ออกและผูนํ้าเขา้ทีม่กีารขนสง่สนิคา้ไปยงัประเทศทีส่ายการเดนิเรอื Rizhao และ CK Line ใหบ้รกิาร 
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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) โดยเน้นกลุ่มสนิค้าผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ีสนิค้าทางการเกษตร และอาหารสําเรจ็รูป สําหรบัการ

ให้บริการในเส้นทางอื่นๆ ที่ทางบริษัทให้บริการอยู่นัน้ จดัเป็นเส้นทางที่ยงัมีปริมาณการขนส่งสนิค้าเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง อย่างไรกด็สีถานการณ์การแข่งขนัอาจพบการตดัราคาโดยคู่แข่งได้ เช่น ในช่วง Low Season อาจมกีาร

ต่อรองราคาจากลกูคา้ทีม่ปีรมิาณความถีใ่นการสง่สนิคา้สงู  

 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์

  ปัจจุบนัมผีูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอรอ์ยู่เป็นจํานวน

มาก โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูใ้หบ้รกิารรายย่อยในระดบัประเทศ (Local NVOCC operator) มจีํานวนมากกว่า 30 ราย ซึง่

ส่วนใหญ่มคีวามชํานาญในการให้บรกิารในตลาดใดตลาดหน่ึงโดยเฉพาะ และอกีกลุ่มคอืกลุ่มผู้ให้บรกิารรายใหญ่ใน

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 20  ปี ของบรษิัท เอก็คู่ เวลิด์ไวด ์(ประเทศไทย) ทําให้มบีรกิารที่ครอบคลุมทัง้จํานวนและ

ปรมิาณการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลแบบ LCL ทัง้หมดในประเทศไทย โดย เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) เป็น 

ผูใ้หบ้รกิารชัน้นําทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัโลก 

 

กลยุทธท์างการตลาด-  ธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

1. ธุรกจิตวัแทนสายการเดนิเรอืและการขนสง่ทางบก 

1) การใหบ้รกิารในเสน้ทางทีม่ผีูใ้หบ้รกิารน้อยราย (Niche Market)  
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   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

ระหว่างประเทศ 

- CKT ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหว่าง

ประเทศ โดยระบบตูค้อนเทนเนอร ์ 

 

2. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์

1) การเป็นผูใ้หบ้รกิารชัน้นําระดบัโลกทีม่เีครอืขา่ยทัว่โลก  

   ECU เป็นหน่ึงในผูนํ้าระดบัโลกในฐานะผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลแบบไมม่เีรอืเป็นของตวัเอง ทีม่คีวาม

ชาํนาญโดยเฉพาะการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้แบบ LCL ผ่านเครอืขา่ยของ ECU Worldwide ทีม่อียู่ทัว่โลก และใหบ้รกิาร

ภายใตแ้บรนดเ์ดยีวกนัอย่างแทจ้รงิ มทีมีขายทีส่ามารถรองรบัลกูคา้ทัง้ในระดบัโลก ระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ 

ภายใตน้โยบายมุ่งเน้นการตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ 
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2)  การเขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเจาะจง เพื่อการใหบ้รกิารเฉพาะกลุ่มใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลุ่ม ECU Worldwide มกีารทาํการวจิยัเชงิคุณภาพ ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์กลุ่มเจาะจง (Focus group) โดย

ทาํการสมัภาษณ์กลุ่มลกูคา้เป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ ทัง้ในระดบัโลกและในระดบัภูมภิาค เพื่อศกึษาถงึ

ความตอ้งการของลกูคา้เพื่อใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

3) การพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิาร 

   กลุ่ม ECU Worldwide ได้ทําการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวามสะดวกคล่องตวั 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 คลงัสนิคา้ที่สถานีบรรจุและแยกสนิคา้ลาดกระบงั ลานบรรจุและขนส่งสนิคา้ เวยี   

โลจสิตกิส ์ทีนิ่คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุร ีและลานบรรจุและขนส่งสนิคา้ เคอรร์ี ่สยาม ซพีอรท์ ทีท่่าเรอืแหลม

ฉบงั 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

ส่งออกจะสูงขึน้ แต่อตัราการเติบโตของปรมิาณการส่งออกมแีนวโน้มลดลง อาจส่งผลต่อปรมิาณการใช้บรกิารด้าน    

โลจสิตกิส ์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  
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4) การพฒันาบุคลากรใหเ้ป็น Logistics Solution Partner 

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตและการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัลูกค้าในระยะยาว โดยเน้นพฒันาศักยภาพ

บุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถในการเป็นที่ปรกึษาและให้บรกิารด้านโลจสิติกส ์ผ่านการรบัฟังปัญหาและความ

ตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั เพื่อสรา้งโลจสิตกิสโ์ซลชูัน่สใ์หต้อบโจทยล์กูคา้แต่ละราย 

 

5) การยกระดบัและพฒันาคุณภาพการบรกิารอย่างต่อเน่ือง 

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพ มคีวามตรงต่อเวลาและปลอดภยั ดว้ยประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการคุณภาพในการใหบ้รกิาร โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

- TLG ได ้ISO9001:2015 สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ ในปี 2559 

 - TSC ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO9001:2015  สาํหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ ใน

ปี 2560 

4. กลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

 

4.1 ธรุกิจการให้บริการโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ละ 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  ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทีผ่่านมา ทางบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) มกีาร

เขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั DG Packaging Pte. Ltd. (DGPS) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์ที่

ดาํเนินธุรกจิจดัจาํหน่ายบรรจุภณัฑแ์ละใหบ้รกิารรบับรรจุสาํหรบัสนิคา้อนัตรายทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้ ในสดัส่วน

รอ้ยละ 50 ซึง่การเขา้ถอืหุน้ DG Packaging Pte Ltd. (DGPS) ครัง้น้ี ถอืเป็นกา้วย่างทางยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัของ

กลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตรายในการขยายธุรกจิในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ

สงิคโปร ์ซึง่นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ในภูมภิาคอาเซยีน ยงัเป็นศูนยก์ลางของตลาดโลจสิตกิสส์าํหรบั

สนิคา้เคมแีละสนิคา้อนัตรายในภูมภิาคน้ีอกีดว้ย 

 

นโยบายการแข่งขนั 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ์และสนิคา้อนัตรายแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามธุรกจิ

การใหบ้รกิารดงัน้ี 

1. ธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย (Hazardous and Dangerous Goods  

Logistics Integrator) 
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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  

 

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)    

 ภาวะของการแข่งขนัในธุรกิจโลจิสติกส์สําหรับสารเคมีและสินค้าอันตรายน้ี พบว่ามีลักษณะที่เฉพาะตัว

เน่ืองจากมคีู่แขง่ในตลาดน้อยราย ทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรสาํหรบัสารเคมแีละสนิคา้อนัตรายได้

เช่นเดยีวกบัทางกลุ่มบรษิทั สว่นใหญ่ทีพ่บจะเป็นคู่แขง่ทีใ่หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสบ์างบรกิารแก่กลุ่มสนิคา้ทีเ่ป็นสารเคมี

และสนิค้าอนัตราย หรอืคู่แข่งที่ให้บรกิารโลจสิติกสไ์ด้ครบวงจรแต่การให้บริการจะไม่ได้มคีวามชํานาญเฉพาะด้าน

เกีย่วกบัสารเคมแีละสนิคา้อนัตราย และดว้ยสภาวะของการใหค้วามสาํคญัแก่การรกัษาความปลอดภยั ทัง้ดา้นชวีอนา

มยั สิง่แวดล้อม และความมัน่คง ทางภาคอุตสาหกรรมเคมีจึงเริ่มให้ความสําคญักับศกัยภาพของผู้ประกอบการ        

โลจสิติกสใ์นการให้บริการขนส่งและกระจายสนิค้าอนัตรายและสารเคมไีด้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดดา้นการขนสง่สนิคา้อนัตรายทีม่คีวามซบัซอ้นและมคีวามยุ่งยากมากขึน้ 

  นอกจากน้ี  การใหบ้รกิารดา้นบรรจุภณัฑส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายสาํหรบัการขนสง่ทางอากาศ ต้อง

อาศยัความรู้ความเข้าใจในข้อกําหนดด้านการขนส่งสนิค้าอนัตรายทางอากาศที่บงัคบัใช้โดย IATA/ICAO ซึ่งผู้

ใหบ้รกิารรบัขนสง่จาํเป็นตอ้งไดร้บัการอบรมความรูเ้ฉพาะเพื่อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดสากลอย่างเคร่งครดั 

ดงันัน้จงึเป็นโอกาสทีด่ใีนการลดระดบัการแขง่ขนัและเอือ้ต่อการเตบิโตของดาํเนินธุรกจิน้ีในอนาคต 

 

กลยุทธท์างการตลาด-  ธรุกิจการให้บริการโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย  

1) การใหบ้รกิารแบบครบวงจรสาํหรบัอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์และสนิค้าอนัตรายโดยเฉพาะ และการเป็นผู้จําหน่าย

และใหบ้รกิารดา้นบรรจุภณัฑส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายชัน้นําในระดบัภูมภิาคและขยายธุรกจิสูร่ะดบัโลก 

 กลุ่มบรษิทัมวีตัถุประสงค์ในการพฒันาและดําเนินการให้กลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารด้านโลจสิติกสแ์บบครบ

วงจรแก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายโดยเฉพาะ (Specialized Logistics Integrator)  จงึมุ่งเน้น

การพฒันาบริการให้มีครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะทางมากขึน้ของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม
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เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย  โดยพฒันาการใหบ้รกิารรูปแบบต่างๆ แก่ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เช่น การจดัตัง้ HTM เพื่อ

เป็นบริษัทขนส่งและกระจายสนิค้าอนัตรายโดยเฉพาะ ซึ่งจําเป็นต้องมีองค์ประกอบด้านคุณภาพการบริการของ

พนกังานขบัรถ คุณภาพรถบรรทุกรวมถงึระบบการบาํรุงรกัษา และระบบบรหิารจดัการภายในทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่

ความเขม้งวดในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้มและความมัน่คง และไดจ้ดัตัง้ DGP เพื่อใหบ้รกิารดา้น

บรรจุภณัฑส์นิคา้อนัตรายทีผ่่านการควบคุมคุณภาพ และผ่านการทดสอบและรบัรองมาตรฐานของบรรจุภณัฑส์นิค้า

อนัตรายตามขอ้กาํหนดดา้นการทดสอบบรรจุภณัฑแ์ละการขนสง่สนิคา้อนัตรายของสหประชาชาต ิการใหบ้รกิารทีค่รบ

วงจรจะมสีว่นช่วยใหล้กูคา้เลอืกใชบ้รกิารและเพิม่รายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัมากขึน้   

 

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 

-    HTM (บรษิทั ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท ์จํากดั) ไดร้บัรางวลั “มาตรฐานคุณภาพบรกิารขนส่ง

ดว้ยรถบรรทุก” จากกรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม ในวนัที ่7 มถุินายน 2561 

- HLM ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิาร ISO 9001: 2015 เมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม 2561 

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

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

สง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ในปี 2551 2552 และ 2554  

- HLM ไดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิุณจรรยาบรรณดเีด่น (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) 

กลุ่มบรษิัทให้ความสําคญักบัการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิด้านความปลอดภัย    

อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม และความมัน่คง โดยการดาํเนินธุรกจิภายใตป้รชัญา Responsible Care® ดแูลดว้ย



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

 

17 
 

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

ผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมผ่านเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ผ่านการ

ดาํเนินการทีห่ลากหลายในหลายปีทีผ่่านมา เช่น 

  1) ดา้นโลจสิตกิส ์

-  โครงการฝึกอบรมยกระดบัองคค์วามรูใ้หก้บัลูกคา้สําคญัของบรษิทัซึง่ดําเนินการตลอดทัง้ปี พ.ศ. 

2561 

- การพฒันาและยกระดบัคุณวุฒวิชิาชพีของธุรกจิผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ  ผูใ้หบ้รกิาร

ขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบ และศนูยก์ระจายสนิคา้ระหว่างประเทศ  

- การเขา้รบัการรบัรองเป็นผู้ตรวจประเมนิองค์กร Assessor สําหรบัภาคธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ

สารเคมแีละสนิคา้อนัตราย ของสถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี 

- การเป็นวทิยากรถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการประกวดรางวลั Export Logistics Model 

Award (ELMA) และยกระดบัอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์

- การเป็นวทิยากรในงาน Thailand’s International Logistics Fair (TILOG-LOGISTIX) 2018 จดัโดย

กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์  

- การเป็นวิทยากรอบรมให้กับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม มหาวิทยาลัย สมาคม ใน

ภาคอุตสาหกรรมโลจสิติกสท์ัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งให้ความรู้ในด้านโลจสิติกส ์การขนส่งสนิค้า

ระหว่างประเทศ การขนส่งและการจดัเกบ็สนิคา้อนัตราย การจําแนกและการตดิฉลากสารเคม ีการ

ประเมนิความเสีย่งสารเคม ีกฎหมายดา้นการกาํกบัดแูลวตัถุอนัตรายในประเทศไทย เป็นตน้ 

 

2) ดา้นการจดัการสารเคม ี

- การพัฒนาและขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับที่  5 และร่าง

พระราชบญัญตั ิสารเคม ี

-  การเขา้ร่วมประชุมระดบัเอเชยีแปซฟิิคของสหประชาชาตวิ่าดว้ยยุทธศาสตรก์ารดําเนินงานระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยการจดัการสารเคม ี(Strategic Approach to International Chemicals Management - 

SAICM)  

- การเขา้ร่วมประชุมระดบัเอเชยีแปซฟิิคขององคก์รดูแลดว้ยความรบัผดิชอบในเอเชยีแปซฟิิค (Asia 

Pacific Responsible Care Organization) 
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- การประชุมระดบัอาเซยีนว่าดว้ยการพฒันาการกรอบกฎหมายการดาํเนินการจดัการสารเคมใีนระดบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Regulatory Co-operation Workshop) 

- การร่วมเป็นทีป่รกึษาในฐานะผูท้รงคุณวุฒใินโครงการพฒันาแผนแม่บทการจดัการสารเคมแีละวตัถุ

อนัตราย พ.ศ. 2562-2569 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- การให้ความคดิเหน็เชงินโยบายและเชงิปฏบิตัิสําหรบักฎหมายด้านการจดัการสารเคมแีละสนิค้า

อนัตรายของหน่วยงานราชการต่างๆ โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจดัทําขอ้เสนอการควบคุมวตัถุ

อนัตราย และทาํเนียบขอ้มูลวตัถุอนัตราย ขอ้เสนอเชงินโยบายในการพฒันาศกัยภาพการจดัการความ

ปลอดภยั ดา้นสารเคมตีามระบบสากล GHS ของสถานประกอบกจิการผลติภณัฑ ์วตัถุอนัตรายทีใ่ชใ้น

บา้นเรอืน 

- การเป็นวิทยากรอบรมให้กับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม มหาวิทยาลัย สมาคมใน

ภาคอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งให้ความรู้ในด้านการขนส่งและการจดัเกบ็สนิค้า

อนัตราย การจําแนกและการตดิฉลากสารเคม ีการประเมนิความเสีย่งสารเคม ีกฎหมายดา้นการกํากบั

ดแูลวตัถุอนัตรายในประเทศไทย เป็นตน้ 

 

   3)  ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

- การเป็นทีป่รกึษาใหก้บักลุ่มอุตสาหกรรมเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

- การเป็นทีป่รกึษา ใหข้อ้เสนอแนะ และเขา้ร่วมประชมุใหค้วามคดิเหน็กบัทางคณะกรรมการนโยบาย

ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เช่น การใหข้อ้เสนอแนะใน

การจดังานสปัดาหค์วามปลอดภยัของมหาวทิยาลยั การใหท้างคณะจากศนูยค์วามปลอดภยั อาชวี 

อนามยัและสิง่แวดลอ้มเขา้เยีย่มชมกจิการการบรหิารคลงัสนิคา้อนัตรายของบรษิทั 

 

 

 3.ปัจจยัความเส่ียง 

 

บรษิทัมปัีจจยัความเสีย่งหลกัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 

3.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจ 

1. ความเสีย่งจากการพึง่พงิคู่คา้ทางธุรกจิรายใหญ่ 

กลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารจดัส่งสนิค้าทางอากาศในส่วนการประกอบธุรกจิตวัแทนสายการบนิ กลุ่มบรษิทัฯ มี

ต้นทุนในการจดัหาบรกิารระวางสนิคา้ทางอากาศใหแ้ก่ลูกค้าจากบรษิทั ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์จํากดั (“TAAX”) และ

บรษิทั ไทยแอรเ์อเชยี จาํกดั (“TAA”) ในปี 2559 – ปี 2561 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 28.0 รอ้ยละ 17.6 และรอ้ยละ 27.1 

ของตน้ทุนรวมของบรษิทัตามลาํดบั จงึถอืไดว้่ากลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทางอากาศของกลุ่มบรษิทั มคีวาม

เสีย่งจากการพึง่พงิคู่คา้รายใหญ่ ซึ่งหากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ได้รบัการต่อสญัญาในการเป็นตวัแทนสายการบนิเหล่าน้ีใน

อนาคต อาจสง่ผลต่อการจดัหาบรกิารของกลุ่มบรษิทั และอาจส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทางอากาศ

ของกลุ่มบรษิทั ลดลงอย่างมนียัสาํคญัได ้
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กลุ่มบรษิทั ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างดจีงึไดม้กีารเจรจากบัสายการบนิเพื่อใหส้ญัญาการเป็น

ตวัแทนการขายระวางสนิคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีวกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีและสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์มอีายุยาว

ขึน้จากสญัญาปีต่อปี เป็นสญัญาทีม่อีายุ 3 ปี โดยสญัญาฉบบัล่าสุดระหว่าง TAC และ TAA มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 และสญัญาฉบบัล่าสุดระหว่าง TAC และTAAX ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 

มถุินายน 2560 ถงึ 31 พฤษภาคม 2563 ทัง้น้ีสญัญาตวัแทนขายระวางสนิคา้กบั TAA และ TAAX ยงัครอบคลุมถงึการ

ใหบ้รกิารตรวจและบรรจุสนิคา้และกจิกรรมอื่น ๆ เกีย่วขอ้ง ซึง่ใชท้ัง้อุปกรณ์และบุคลากรของ TAC เอง ซึง่ TAA และ 

TAAX หรอืคู่แข่งรายอื่น ๆ ของกลุ่มบรษิทัยงัไม่สามารถทําได ้ทําให้เป็นจุดแขง็ของกลุ่มบรษิทัและเป็นการป้องกนั

คู่แขง่รายใหม่ทีจ่ะเขา้มาใหบ้รกิารดงักล่าว (Barriers to Entry) นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัยงัมุ่งเน้นสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี

และทาํงานอย่างใกลช้ดิกบัสายการบนิต่าง ๆ ดว้ยการใหบ้รกิารทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ ในราคาทีแ่ข่งขนัไดใ้หแ้ก่ลูกคา้ 

เพื่อสรา้งรายไดท้ี่มกีารเติบโตอย่างต่อเน่ืองใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั และสายการบนิ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บั

การต่อสญัญาจากสายการบนิต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีทีผ่่านมา 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงสายการบินใดสายการบินหน่ึงและเพิ่มเส้นทางการให้บริการให้

ครอบคลุมมากขึน้ กลุ่มบรษิทัยงัมกีารติดต่อและเจรจาขอเป็นตวัแทนการขายระวางสนิคา้กบัสายการบนิอื่น ๆ โดย

มุ่งเน้นการตดิต่อและเจรจาธุรกจิกบัสายการบนิที่มเีสน้ทางการให้บรกิารที่ไม่ทบัซ้อนกบัเสน้ทางการบนิของสายการ

บนิทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นตวัแทนการขายระวางสนิคา้ในปัจจุบนั ทัง้ในประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน (AEC) ซึง่กลุ่มบรษิทั 

มจีาํนวนสายการบนิใหบ้รกิารดาํเนินงานเป็นตวัแทนการขายระวางสนิคา้ เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 

2. ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่  

กลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทางอากาศในส่วนการประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้า

ระหว่างประเทศทางอากาศแบบขายสง่ กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่รายหน่ึง ในปี 2559 –ปี 2561 คดิเป็น

สดัส่วน รอ้ยละ 13.8 รอ้ยละ 12.7 และร้อยละ 4.6 ของรายได้รวมของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทางอากาศ 

ตามลาํดบั จงึถอืไดว้่ากลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ทางอากาศ มคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิลูกคา้รายใหญ่ ซึง่หาก

ในอนาคตลกูคา้รายน้ี ไม่ใชบ้รกิารขนสง่กบักลุ่มบรษิทั อาจสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ทางอากาศของ

กลุ่มบรษิทัลดลงอย่างมนียัสาํคญัได ้

ในทํานองเดยีวกนักลุ่มธุรกจิ Logistics Management กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึง ในปี 2559 –    

ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.3 ร้อยละ 32.3 และร้อยละ 28.2 ของรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจ Logistics 

Management ตามลําดบั จงึถอืไดว้่ากลุ่มธุรกจิ Logistics Management ของกลุ่มบรษิทั มคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิ

ลูกคา้รายใหญ่ ซึง่หากในอนาคตสญัญาการใหบ้รกิารระหว่างกลุ่มบรษิทั และลูกคา้หมดอายุลง และลูกคา้รายน้ีไม่ทํา

การต่อสญัญาและหยุดใชบ้รกิารของกลุ่มธุรกจิ Logistics Management ของกลุ่มบรษิทั อาจส่งผลใหร้ายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร Logistics Management ของกลุ่มบรษิทัลดลงอย่างมนียัสาํคญั 

อย่างไรกด็กีลุ่มบรษิทั ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างด ีจงึไดม้กีารวางแผนธุรกจิใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกจิ

ของกลุ่มบรษิทั มุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีด่เีพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ โดยจดัทําแผนการดําเนินงานเพื่อใหลู้กคา้

ต่อสญัญากบักลุ่มบรษิทัอย่างต่อเน่ือง และสาํหรบัลกูคา้ประจาํทีม่คีวามสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มบรษิทั มาเป็นระยะเวลานาน
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ไดม้กีารจดัทาํแผนสญัญาระยะยาวหรอืสญัญาต่อเน่ือง รวมทัง้มกีารจดัทาํแผนการหาลกูคา้รายใหม่ๆ เพิม่เตมิเพื่อเป็น

การขยายธุรกจิและเป็นการทดแทนกรณีลูกคา้รายเดมิไม่ต่อสญัญากบักลุ่มบรษิัท ซึ่งจะเหน็ไดจ้ากอตัราพึ่งพงิลูกค้า

รายใหญ่ทีล่ดลงต่อเน่ือง 

ในช่วงระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้มีการต่อสญัญากบัลูกค้า และมกีารให้บรกิารเสมอมา 

นอกจากน้ีเน่ืองจากกลุ่มบรษิัท มกีารให้บรกิารในหลายกลุ่มธุรกจิ ที่มกีารให้บรกิารที่หลากหลายในราคาตลาดที่มี

ความสามารถในการแข่งขนัสงู จงึถอืเป็นหน่ึงในขบวนการทีช่่วยลดความเสีย่งในการพึง่พงิลูกคา้ประเภทใดประเภท

หน่ึง ทัง้สาํหรบัเฉพาะกลุ่มธุรกจิและสาํหรบักลุ่มบรษิทัโดยรวมได ้  

3.  ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าระวาง  

ตน้ทุนค่าระวางเครื่องบนิและตน้ทุนค่าระวางเรอืถอืเป็นต้นทุนหลกัในการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยในปี 

2559 – ปี 2561 ต้นทุนค่าระวางเครื่องบนิคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 78.5 รอ้ยละ 81.3 และรอ้ยละ 79.2 ของต้นทุนรวม 

และตน้ทุนค่าระวางเรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.3 รอ้ยละ 6.4 และรอ้ยละ 5.8 ของตน้ทุนรวม ตามลาํดบั ราคาค่าระวาง

เครื่องบนิและค่าระวางเรอืเปลีย่นแปลงไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ความผนัผวนของราคาค่าระวางเครื่องบนิ

และค่าระวางเรอืมผีลกระทบต่อต้นทุนการให้บรกิารและกําไรสุทธขิองกลุ่มบรษิัทอย่างมนีัยสาํคญั หากกลุ่มบรษิทัไม่

สามารถปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ตามตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ได ้

สาํหรบัธุรกจิการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ในการประกอบธุรกจิตวัแทนสายการบนิ ราคาตน้ทุนค่าระวางเครื่องบนิ

ของกลุ่มบรษิทัเป็นตน้ทุนคงที ่โดยกลุ่มบรษิทัจ่ายค่าระวางเครื่องบนิใหแ้ก่สายการบนิในรูปแบบเหมาจ่ายทุกเสน้ทาง

การบนิของสายการบนิตามทีม่กีารระบุไวใ้นสญัญา GSA และในการประกอบธุรกจิผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางอากาศ ต้นทุน

ค่าระวางที่ผนัแปรตามราคาตลาด เป็นต้นทุนที่กลุ่มบริษัทได้รบัมาจากสายการบินหรือตัวแทนสายการบินต่างๆ

โดยตรง ไม่ได้มกีารผ่านตวัแทนอื่นแต่อย่างใด ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจดัการราคาค่าระวางสนิค้าทาง

อากาศใหเ้ป็นราคาทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาด ซึง่ราคาค่าระวางสนิคา้ในแต่ละเสน้ทางเป็นราคาทีม่รีาคาตลาดอา้งองิ 

และการเสนอราคาต่อลกูคา้บรษิทั เสนอราคาในราคาตน้ทุนบวกกําไรขัน้ตํ่า ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึสามารถผลกัความผนั

ผวนดา้นราคาน้ีไปยงัลูกคา้ไดส้่วนหน่ึง อกีทัง้การทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศรายใหญ่ทีม่กีาร

จองพืน้ทีร่ะวางสนิคา้ค่อนขา้งมาก ทําให้กลุ่มบรษิัทมอีํานาจการต่อรองราคาค่าระวางทีค่่อนขา้งสงู ส่งผลใหร้าคาค่า

ระวางสนิคา้ทีก่ลุ่มบรษิัท ได้รบัเป็นราคาทีม่อีตัราการผนัผวนตํ่ากว่าราคาทีผู่ป้ระกอบการรายย่อยไดร้บัจากตวัแทน

สายการบิน ทําให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งด้วยความผันผวนทางด้านราคาที่ตํ่ ากว่า

ผูป้ระกอบการรายเลก็รายอื่น 

สาํหรบัธุรกจิการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระว่างประเทศทางเรอื 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 ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลผ่าน
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การใหบ้รกิารของบรษิทัร่วมทุนทีม่อีํานาจการต่อรองเรื่องราคากบัสายการเดนิเรอืต่าง ๆ เน่ืองจาก ECU มบีรษิทัแม่

เป็นผูใ้หบ้รกิารรวมรวบสนิคา้เพื่อการขนส่งสนิคา้แบบ NVOCC ทางทะเลชัน้นําระดบัโลกทีม่สีาํนักงานสาขามากกว่า 

300 สาขาทัว่โลก ใหบ้รกิารใน 160 ประเทศ ครอบคลุมการใหบ้รกิารในเมอืงท่าต้นทางและปลายทางมากกว่า 4,000 

เมอืงทัว่โลก และมปีรมิาณการขนสง่ทัว่โลกของกลุ่มรวมมากกว่า 6.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตร หรอืมากกว่า 250,000 ตูค้อน

เทนเนอรต่์อปี สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวามสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาและการทํากําไรเพิม่ขึน้จากความสามารถใน

การบรหิารจดัการค่าระวาง ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีทําใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งจากความผนัผวน

ของค่าระวางสนิคา้ได ้

4.   ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 

 ธุรกจิบรกิารโลจสิตกิสใ์นประเทศไทยเป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัสงู มจีํานวนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเป็น

จํานวนมากเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องการเงินลงทุนสูงแต่เน้นการมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า และ

ความสามารถในการขายระวางซึง่ทาํใหคู้แ่ขง่ขนัรายใหม่สามารถเขา้มาแขง่ขนัในอุตสาหกรรมไดง้่าย หากการแขง่ขนัมี

ความรุนแรงมากขึน้หรอืมผีูป้ระกอบการรายใหม่เพิม่ขึน้ อาจสง่ผลต่อการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ทําใหก้ลุ่มบรษิทั 

มลีกูคา้น้อยลงหรอืทาํใหต้อ้งลดราคาค่าบรกิาร ซึง่อาจมผีลทาํใหร้ายไดแ้ละกาํไรของกลุ่มบรษิทัลดลง 

 อย่างไรกด็ ีการแข่งขนัในธุรกจิโลจสิติกสเ์น้นความชํานาญในเสน้ทางและการจดัการของแต่ละประเภทของ

สนิคา้ ความรวดเรว็ในการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ การมเีครอืข่ายทีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถในการ

จดัหาบริการให้แก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีประสบการณ์ที่ไว้ใจได้ ความ

เชีย่วชาญในธุรกจิจะถูกสัง่สมมาจากประสบการณ์ในการใหบ้รกิาร กลุ่มบรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิเป็นอย่างมาก

มายาวนาน เน่ืองจากประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมากว่า 26 ปี และมลีกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารกลุ่มบรษิทัมาอย่างต่อเน่ือง ซึง่อาจไม่มี

ผูป้ระกอบการมากนักทีท่ําได ้ตลอดจนความสามารถในการต่อรองราคาอตัราค่าระวาง ซึ่งกลุ่มบรษิทัมขีนาดใหญ่ มี

ปรมิาณการจองซือ้ระวางในปรมิาณทีม่าก ทาํใหย้งัสามารถควบคุมตน้ทุนค่าบรกิารไดใ้นระดบัทีส่ามารถแขง่ขนัได ้

นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัยงัตระหนักถงึความเสีย่งจากการแข่งขนัจงึมกีารพฒันาและขยายการบรกิารมุ่งเน้นการ

ให้บรกิารอย่างครบวงจรให้ครอบคลุมความต้องการบรกิารด้านโลจสิติกสข์องลูกค้าในทุกๆด้าน โดยแบ่งกลุ่มธุรกจิ

ใหบ้รกิารออกเป็น 4 กลุ่มธุรกจิ อนัไดแ้ก่กลุ่มธุรกจิการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ กลุ่มธุรกจิการขนส่งสนิคา้ทางทะเลและ

ทางบก กลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิติกส ์และกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์ําหรบัเคมภีณัฑ์และสนิค้าอนัตราย โดยให้

ความสาํคญัในการใหบ้รกิารในแต่ละบรกิารในเชงิลกึเพื่อใหเ้กดิความชํานาญเฉพาะดา้น สามารถรองรบัทัง้กลุ่มลูกคา้

เฉพาะทางและลูกค้าทัว่ไปได้ กลุ่มบรษิัทยงัมุ่งเน้นการยกระดบัความสามารถในการให้บรกิารต่างๆ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และพฒันาระบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ ลดความซํ้าซอ้นในการทํางาน เพิม่

ความรวดเรว็ในการตอบสนองงาน และช่วยลดค่าใชจ้่าย เพื่อสรา้งความแตกต่างใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั อกีทัง้กลุ่มบรษิทั ได้

ทําการร่วมทุนกบับรษิทัพนัมติรทางธุรกจิต่างชาตทิัง้ทีเ่ป็นบรษิทัในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก อาท ิECU CK Line 

Excel Air Group และ DGP เพื่อป้องกนัการลงทุนและการเขา้มารุกตลาดโลจสิตกิสข์องบรษิทัต่างชาต ิซึง่การขยายตวั

และพฒันาการใหบ้รกิารต่างๆ ของกลุ่มบรษิทั เป็นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและรกัษาลกูคา้ของบรษิทั 

5. ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิทัมกีารดาํเนินธุรกจิในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบบรษิทัจํากดัและในรูปแบบสาขาของกลุ่มบรษิทั ทํา

ให้อาจมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ เน่ืองจากความแตกต่างและความไม่คุ้นเคยในกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และวฒันธรรม อกีทัง้ตลาดต่างประเทศอาจมบีรษิทัต่างชาตจิาํนวนมากทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะใกลเ้คยีงกนักบั
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ธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ดงันัน้การขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ อาจทําใหก้ลุ่มบรษิทัต้องเผชญิกบัการแข่งขนักบัคู่แข่ง

ทางการคา้และความเสีย่งดงัทีก่ล่าวมาแลว้มากขึน้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึมกีารจดัทาํการวเิคราะหข์อ้มลูธุรกจิและขอ้มลูความเสีย่งในดา้น

ต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจการลงทุนในประเทศต่างๆ โดยกลุ่มบรษิทัมนีโยบายพจิารณา

หาพนัธมติรทางธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ในธรุกจิโลจสิตกิสใ์นแต่ละประเทศมาเป็นผูร่้วมทุนในธุรกจิ

เพื่อช่วยบรหิารจดัการธุรกจิทัง้ในดา้นกฎหมายขอ้บงัคบั วฒันธรรม และการแขง่ขนั อกีทัง้การลงทุนจดัตัง้และประกอบ

ธุรกจิในประเทศต่างๆ ตอ้งการเงนิลงทุนทีม่จีาํนวนค่อนขา้งสงู การมผีูร่้วมทุนจะช่วยลดความเสีย่งจากการขาด

ประสบการณ์ในการลงทุนในประเทศนัน้ๆ และพนัธมติรในต่างประเทศเหล่านัน้ยงัมสีว่นในการช่วยบรษิทัทาํธุรกจิใน

ต่างประเทศอกีดว้ย 

6. ความเสีย่งจากการดาํเนินการขนสง่ทีม่คีวามเสยีหายหรอืการสง่มอบสนิคา้ล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนดเวลา 

การประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส ์แบบครบวงจรของกลุ่มบรษิทั มคีวามเสีย่งจากการถูกฟ้องรอ้ง

จากการใหบ้รกิารอนัเน่ืองมาจากความเสยีหายของสนิคา้ การสญูหายของสนิคา้ การเกดิอุบตัเิหตุระหว่างปฏบิตังิาน 

หรอืการขนสง่ล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนด ทีอ่าจมสีาเหตุมาจากการเกดิอุบตัเิหตุทีรุ่นแรง เช่นการเกดิเพลงิไหม ้หรอือาจมี

สาเหตุมาจากภยัธรรมชาต ิเช่นพายุฝนหรอืเหตุสดุวสิยัอื่นๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิทัง้ส่วน

ทีเ่ป็นทรพัยส์นิภายใตก้รรมสทิธขิองลกูคา้และของกลุ่มบรษิทั ทาํใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการชดเชยค่าเสยีหาย ค่าปรบั และ

ส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงและรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2560 และ ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการชดเชย

ค่าเสยีหายใหแ้ก่ลกูคา้รวมเป็นมูลค่า 4.5 ลา้นบาท และ 1.4 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.20 และรอ้ยละ 

0.05 ของรายไดร้วมของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัไม่สามารถรบัรองไดว้่าจะสามารถส่งมอบสนิคา้ไดต้รงตามกําหนดทุก

งาน และจะไม่เกดิความเสยีหายขึน้เลย ซึง่อาจเกดิจากปัจจยัอื่น ๆ ทีก่ลุ่มบรษิทัไม่สามารถควบคุมได ้เช่น อุบตัเิหตุ 

เที่ยวบนิยกเลกิ การชุมนุม ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ เป็นต้น อย่างไรกด็ีความล่าช้าเน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ ที่กล่าวไว้

ขา้งตน้เป็นขอ้ยกเวน้ความรบัผดิทางธุรกจิซึง่ระบุในสญัญาอยู่แลว้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึไดท้ําประกนัภยัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

ซึง่ครอบคลุมถงึสนิคา้ทีร่บัฝากในคลงัสนิคา้ของกลุ่มบรษิทั โดยระบุเงื่อนไขในการรบัผดิชอบความเสยีหายอย่างชดัเจน

และระบุความรบัผดิชอบสงูสดุของกลุ่มบรษิทั เพื่อลดภาระและความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มบรษิทัฯกบัลูกคา้ทีอ่าจเกดิขึน้ 

ทัง้น้ีอุตสาหกรรมการบรกิารดา้นโลจสิตกิสม์กีฎหมาย กฎระเบยีบการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศคุม้ครองความรบัผดิ

สงูสดุของผูป้ระกอบการ ทัง้ดา้นการขนสง่ทางเรอื ทางอากาศและทางบก อาท ิIATA FIATA และพรบ.ขนสง่ทางทะเล  

เป็นตน้ 

 นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัยงัไดก้าํหนดแนวทางและพฒันาระบบต่าง ๆ เพื่อลดความเสีย่งจากความเสยีหายหรอื

การสง่มอบสนิคา้ล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนดเวลา ดงัน้ี 

• กาํหนดแนวทางป้องกนัและจดัทาํแผนการดาํเนินงานกรณีฉุกเฉิน 

• กาํหนดความรบัผดิชอบและค่าปรบั ในกรณีทีผู่ข้นสง่สนิคา้ (supplier) ไม่สามารถสง่สนิคา้ไดต้าม

คุณภาพหรอืตามกาํหนดเวลา และจดัใหม้กีารประเมนิผลงานของผูข้นสง่ขนสง่สนิคา้ทุกปี 
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• เพิม่มาตรการการตรวจสอบระบบการทํางานภายในและการประสานงานใหค้รอบคลุมและชดัเจน

ยิง่ขึน้ โดยประสานงานกบัคลงัสนิค้าเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้ในการโหลดสนิค้าทัง้หมด เพื่อหา

แนวทางป้องกนัความล่าชา้ เช่น การเปิดทํางานล่วงเวลาในตอนเชา้ การโหลดสนิคา้ล่วงหน้า เป็น

ตน้ 

• การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อตดิตามสถานะสนิคา้ระหว่างการขนสง่ 

 

7. ความเสีย่งจากการจดัหาพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหบ้รกิาร  

 การใหบ้รกิารจดัเกบ็สนิคา้และบรหิารคลงัสนิคา้ของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตราย

และเคมภีณัฑ ์และกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารการจดัการโลจสิตกิส ์เป็นการดําเนินงาน ณ คลงัสนิคา้ทีก่ลุ่มบรษิทัทําการ

เช่าจากผูป้ระกอบการใหบ้รกิารเช่าคลงัสนิคา้เป็นหลกั 

คลงัสนิคา้ของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑน์ัน้ตัง้อยู่ในโครงการ Ticon 

Logistics Park บนถนนบางนา-ตราด กม. 39 ทัง้หมด โดยมพีืน้ทีใ่ห้บรกิารทัง้สิน้ 23,735 ตร.ม. โดยสญัญาเช่า

คลงัสนิคา้ระหว่างกลุ่มบรษิทั และบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จํากดั (“TPARK”) เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้อายุ 3 ปี 

ดงันัน้หากกลุ่มบรษิทั ไม่สามารถต่อสญัญาเช่าคลงัสนิคา้กบั TPARK ไดอ้าจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ รายได ้

และกําไรของกลุ่มบรษิทั อย่างไรกด็ใีนช่วงระยะเวลากว่า 9 ปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทั ไดร้บัการต่อสญัญาเช่าเสมอมา 

และมกีารขยายพืน้ทีเ่ช่ากบั TPARK อย่างต่อเน่ือง อกีทัง้ Ticon Logistics Park มกีารขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้อนัตราย

และเคมภีณัฑ์อย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็นโอกาสของบรษิัทในการขยายพื้นที่เช่าหากมคีวามจําเป็นโดยไม่ต้องลงทุนสร้าง

คลงัสนิคา้ของตวัเอง 

สาํหรบักลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารการจดัการโลจสิตกิส ์โดยบรษิทั TSC ไดเ้ช่าพืน้ที่คลงัสนิคา้ทีต่ัง้อยู่ที ่บางนา 

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

ตอ้งการในอนาคต และหากพจิารณาในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงแลว้ ยงัคงมศีกัยภาพทีจ่ะขยายพืน้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้เพื่องรอบรบั

การใหบ้รกิารในอนาคตได ้นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัยงัมกีารศกึษาความเป็นไปไดใ้นสรา้งคลงัสนิคา้เป็นของตนเองเพื่อ

ใหบ้รกิารอกีดว้ย 

8. ความเสีย่งจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุ่มบรษิัทได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในกระบวนการให้บริการหลกัของทุกกลุ่มธุรกจิที่ครอบคลุม

ตัง้แต่กระบวนการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ การรบัสนิคา้ จดัเกบ็สนิคา้ จนถงึกระบวนการส่งมอบหรอืกระจายสนิคา้ใหก้บั

ลูกคา้ และการ ติดตามสถานะสนิคา้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน เพื่อความรวดเรว็ในการให้บรกิารและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดต้นทุนและความซํ้าซ้อนในการให้บริการของกลุ่มบริษัท ดงันัน้ หากระบบ

ดงักล่าวมคีวามผดิพลาดอนัก่อใหเ้กดิการสญูหายขอ้มลู อาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ชื่อเสยีง ฐานะทางการเงนิ

ของกลุ่มบรษิทัได ้

กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ ซึง่อาจมปัีจจยัเสีย่งต่าง ๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกมากระทบ ทาํใหร้ะบบฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศ รวมทัง้อุปกรณ์เสยีหายได ้เพื่อบรหิารและจดัการความ

เสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศที่ถือเป็นทรพัย์สินทางการบริหารที่มี

ความสําคญัต่อองค์กรที่จําเป็นต้องได้รบัการดูแลรกัษาเพื่อให้เกดิความมัน่คงปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ต่อการดําเนินการทางธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มบรษิทัจงึไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานเพื่อดูแล
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะ โดยจะทาํการพฒันา ซ่อมแซม และบํารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

บรษิทัฯ ใหม้เีสถยีรภาพโดยต่อเน่ือง สามารถแกไ้ขปัญหาในกรณีทีร่ะบบเกดิความเสยีหายไดอ้ย่างรวดเรว็ และจะทํา

การทบทวนแผนงานอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทั ยงัมกีารลงทุนตดิตัง้ระบบเครอืข่ายการเกบ็ขอ้มูล (Storage 

Area Network – SAN) และรวมถงึการตัง้ศูนยส์าํรอง (Disaster Recovery Site) เพื่อใชใ้นการสาํรองขอ้มูลของระบบ

คอมพิวเตอร์ และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกนัความเสยีหายของข้อมูล และเพื่อให้มขี้อมูลและระบบ

คอมพวิเตอรส์าํหรบัการใชง้านไดอ้ย่างต่อเน่ือง มปีระสทิธภิาพ และในเวลาทีต่้องการ อกีดว้ย รวมทัง้กลุ่มบรษิทัไดม้ี

การทดลองการใช้ศูนย์สํารอง (DR Site) เป็นประจําทุกปีเพื่อเตรยีมความพร้อมเมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินก็สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

9. ความเสีย่งจากจากการดาํเนินการจดัเกบ็และขนสง่สนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์

 ธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์(Chemical and Specialty Logistics) ถอืเป็น

ธุรกจิที่ต้องอาศยัความชํานาญเฉพาะทางในการบรหิารจดัการสนิคา้ ทัง้ในขบวนการการจดัเกบ็และการขนส่งสนิค้า 

เพราะหากมกีารรัว่ไหลของสารเคม ีอาจเกดิความเสยีหายต่อสนิคา้ บุคลากร ทรพัยส์นิของลูกคา้และของกลุ่มบรษิัท 

รวมทัง้บุคคลอื่นทีอ่ยู่ภายในหรอืโดยรอบคลงัสนิคา้ และสิง่แวดลอ้มโดยรอบคลงัสนิคา้ดว้ย  

กลุ่มบรษิัทตระหนักถึงความเสีย่งดงักล่าวจงึให้ความสาํคญักบัความปลอดภยั มุ่งเน้นความเป็นเลศิด้านการ

จดัการ และการปฏบิตัติามกฎหมาย โดยกลุ่มบรษิทัมกีารกลัน่กรองสนิคา้ทีจ่ะขนส่งและจดัเกบ็ ทําการจดัหาอุปกรณ์ 

เครื่องมอื และสถานทีจ่ดัเกบ็ใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑโ์ดยเฉพาะ จดัทําคู่มอืการใชอุ้ปกรณ์และการ

ใชเ้ครื่องมอืดว้ยความปลอดภยั จดัทาํแผนระบบการทาํงาน วธิปีฏบิตัแิละองคค์วามรู ้การทาํงานขัน้ตน้ และปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่ป็นระเบยีบปฏบิตัขิองการขนส่งในระดบัสากล รวมทัง้กฎหมายในประเทศ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทั ยงัมกีาร

ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิม่ความชํานาญในการให้บรกิารและเพิม่มาตรการการป้องกนัใหร้ดักุมมากขึน้ 

เพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการจดัเกบ็หรอืการขนสง่สนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์

นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทยังมีการทําประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศ และประกนัความเสี่ยงทรพัย์สนิ เพื่อชดเชยค่าเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ ที่ครอบคลุมความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ ต่อศุลกากร ต่อบุคคลภายนอก และจากการผดิพลาดและละเลย และ

ความเสยีหายของทรพัยส์นิทีอ่าจเกดิจากอุบตัเิหตุจากสาเหตุภายนอกซึง่มสีาเหตุเน่ืองมาจากภยัวบิตั ิและภยัจากการ

กระทาํอนัป่าเถื่อนและเจตนารา้ย และอุบตัเิหตุอื่นๆ รวมถงึการลกัทรพัยท์ีป่รากฏร่องรอย 

10. ความเสีย่งจากการพึง่พงิบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ของบรษิทั 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละการขนสง่ระหว่างประเทศนัน้ตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบยีบ

ต่างๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการนําเขา้และส่งออก กฎหมายประเทศต่างๆ รวมทัง้เงื่อนไขในพธิกีารชําระเงนิระหว่างประเทศ

และพธิทีางศุลกากรทีถู่กตอ้งเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าลูกคา้จะสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างถูกต้อง และ

สามารถรบัส่งสนิค้าได้ตามกําหนดเวลา อกีทัง้การใหบ้รกิารด้านโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ์ต้องมี

การปฏบิตัติามขอ้กําหนด กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทัง้ในระดบัต่างประเทศและในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งเป็น

จาํนวนมาก และตอ้งอาศยัผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญเฉพาะทางในการขนสง่สนิคา้และการดแูลรกัษาสนิคา้อย่างปลอดภยั 

การป้องกนัภยัและระงบัเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากความผดิพลาดหรอือุบตัเิหตุในการขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าอนัตรายและ

เคมภีณัฑ์อาจทําให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อม หรอืต่อชวีติ ร่างกาย หรอือนามยั ซึ่งอาจก่อให้เกิด
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ผลกระทบต่อชื่อเสยีง รายได ้ค่าใชจ้่าย และกาํไรของกลุ่มบรษิทั การดําเนินงานธุรกจิโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทัจงึต้อง

อาศยับุคลากรทีม่คีวามชํานาญเฉพาะทาง บุคลากรจงึเป็นปัจจยัหน่ึงในความสาํเรจ็ของกลุ่มบรษิทั ดงันัน้กลุ่มบรษิัท 

จงึมคีวามเสีย่งต่อการขาดแคลนบุคลากร หากกลุ่มบรษิัทสญูเสยีบุคลากรและไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ อาจ

สง่ผลกระทบทางลบอย่างมนียัสาํคญัต่อสถานะทางการเงนิ การดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัได ้

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จดัการฝึกอบรม

พนักงานเพื่อพฒันาความสามารถอย่างต่อเน่ือง จดัทําแผนวเิคราะหอ์ตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน และมแีผนการ

จดัสรรผลตอบแทน สวสัดิการ ที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทัง้ยงัมีการจดัทํานโยบาย

แผนการสบืทอดตําแหน่งเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของงานในตําแหน่งที่มีบทบาทสําคญัต่อหน่วยงานโดยเฉพาะ 

นอกจากน้ีเพื่อเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังานของกลุ่มบรษิทัใหม้คีวามตัง้ใจในการ

ทาํงานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ และเพื่อสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รหิารและพนกังาน ทีม่ผีลงานโดด

เด่นและหาทดแทนไดย้ากใหท้าํงานกบับรษิทัต่อไปในระยะยาว ดงันัน้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อ

วนัที ่15 มนีาคม 2560 มมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

โดยจดัสรรหุน้สามญัจํานวน 4,500,000 หุน้ และใบสาํคญัแสดงสทิธจิํานวน 10,500,000 สทิธ ิใหก้บัพนักงานของ

บรษิทั 

11. ความเสีย่งจากนโยบายของรฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

  การประกอบธุรกจิโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรของกลุ่มบรษิทั ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของภาครฐั

โดยเฉพาะอย่างยิง่นโยบายด้านการเก็บภาษี เช่น อตัราภาษีนําเข้าและส่งออก นโยบายเกี่ยวกบัเขตปลอดอากร 

นโยบายการพฒันาท่าเรอืและท่าอากาศยาน ซึง่หากรฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายไปใน

ทศิทางทีจ่ะสง่ผลลบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เช่นการเพิม่อตัราภาษนํีาเขา้ การขึน้ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืการยกเลกิ

สญัญาเช่าในเขตท่าเรอืและท่าอากาศยาน อาจทําใหก้ลุ่มบรษิทัหรอืลูกคา้มคี่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้ นอกจากน้ี นโยบายของ

การท่าอากาศยานทีเ่กีย่วกบัสายการบนิราคาประหยดั (Low Cost Airline) และนโยบายการเปิดประชาคมอาเซยีน 

(“AEC”) ทําให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีคู่แข่งในการ

ใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสม์ากขึน้ อกีทัง้กลุ่มบรษิทั อาจมคีวามเสีย่งจากการปรบัเปลีย่นนโยบายการใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคา้

สาํหรบัสนิคา้ในประเทศและต่างประเทศของ AOT ได ้ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวจงึจดัใหม้กีารเฝ้าตดิตามนโยบายของภาครฐั AOT 

และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อประเมนิผลกระทบและความเสีย่งทีต่่อการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิัท เพื่อวางแผน

เจรจาและ เพื่อให้สามารถปรบัเปลี่ยนแผนการทํางานด้านบรหิารและปฏิบตัิการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ถงึแมว้่านโยบายดงักล่าวอาจจะไม่สามารถมกีารเปลีย่นไดง้่ายนกั  

ทัง้น้ีกลุ่มบรษิทั ยงัเน้นการทาํสญัญาในระยะยาวและพจิารณาต่อรองเงื่อนไขทีอ่าจเกดิผลกระทบกบักลุ่มบรษิทั

ได ้สาํหรบันโยบายการเปิดประชาคมอาเซยีน ถงึแมอ้าจสง่ผลใหก้ารแขง่ขนัในธุรกจิมคีวามรุนแรงมากขึน้เน่ืองจากการ

เพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ และอาจทาํใหก้ลุ่มบรษิทั สญูเสยีรายไดบ้างสว่น แต่ในขณะเดยีวกนักส็่งผลใหเ้กดิ

ความตอ้งการการแลกเปลีย่นสนิคา้และทรพัยากรต่าง ๆ มากขึน้ ซึง่สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องไทยมแีนวโน้ม

ขยายตวัมากขึน้ กลุ่มบริษัทมกีารวางแผนเพื่อเพิม่ความพร้อมและขดีความสามารถในการแข่งขนัเพื่อตอบสนอง

นโยบายภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้การสร้างพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้ครอบคลุมมากที่สุด 

ปัจจุบนักลุ่มบรษิทั มแีผนการลงทุนและมกีารจดัทําแผนธุรกจิ ในAEC กบัพนัธมติรทางธุรกจิในประเทศสมาชกิ AEC 
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เช่น การร่วมทุนกบัพนัธมติรในสงิคโปร ์และพม่า และมตีวัแทนอยู่ในประเทศต่างๆ ครอบคลุมทัง้ภูมภิาค ซึง่มคีวาม

พรอ้มทีจ่ะพฒันาแผนธุรกจิ ตอบสนองความตอ้งการบรกิารของลกูคา้ และเพิม่ขดีการแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทั 

 

3.2      ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

           3.2.1 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบรษิทัมกีารใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ และมกีารดําเนินธุรกจิในต่างประเทศ ทําใหม้รีายไดแ้ละ

ต้นทุนการใหบ้รกิารบางส่วนเป็นเงนิตราต่างประเทศ ในปี 2560 – 2561 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเป็น

เงนิตราต่างประเทศ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 50.6 และรอ้ยละ 47.0 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิาร ตามลาํดบั 

อย่างไรกด็ ีในการใหบ้รกิารลูกคา้ในเขตต่างประเทศนัน้กลุ่มบรษิทัมพีนัธมติรทางการคา้ซึง่เป็นผูป้ระกอบการ

ในธุรกจิจดัการขนสง่ในประเทศต่าง ๆ ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มบรษิทัในการใหบ้รกิาร รวมถงึการรบัค่าบรกิาร

จากลูกค้าที่ปลายทาง และการจ่ายต้นทุนค่าบรกิารต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรอื ค่าระวางเครื่องบนิ ค่า

ขนสง่ และค่าเอกสารพธิกีารต่างๆ เป็นตน้ โดยค่าใชจ้่ายและรายไดจ้ะเป็นเงนิสกุลเดยีวกนั การมรีายไดแ้ละค่าใชจ้่าย

ในสกุลเงนิเดยีวกนั (Natural Hedge) สามารถช่วยลดความความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไดใ้นระดบั

หน่ึง กลุ่มบริษัท มีการติดตามการเคลื่อนไหวของอตัราการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และ

แนวโน้มของอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิต่าง ๆ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทั ยงัทําสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

โดยไม่มนีโยบายเกง็กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นแต่อย่างใด และยงัมกีารเปิดสาํนักงานสาขาในต่างประเทศเพื่อบรหิาร

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ซึง่เป็นหน่ึงในการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นโดยการมรีายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเป็นเงนิสกุลเดยีวกนั 

 ดงันัน้ กลุ่มบรษิทั จงึอาจยงัคงมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีทีอ่ตัราแลกเปลีย่น

ระหว่างสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิต่างประเทศมคีวามผนัผวนมาก ซึง่จะสง่ผลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อรายไดข้องกลุ่ม

บรษิทั และอาจก่อใหเ้กดิผลกาํไรหรอืขาดทุนจากอตัราการแลกเปลีย่น 

3.2.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

ความเสีย่งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มอีทิธพิลต่อการกําหนดนโยบายและการบรหิารงาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2561 กลุ่มผู้บริหารและคณะกรรมการจดัการของกลุ่มบรษิัทถือหุ้นรวมกนั คดิเป็นร้อยละ 64.19 ของทุนชําระแล้ว 

ส่งผลใหก้ลุ่มผูบ้รหิารและคณะกรรมการจดัการของกลุ่มบรษิทั มอีทิธพิลต่อการกําหนดนโยบายการบรหิารงานไปใน

ทศิทางใดทศิทางหน่ึง สามารถควบคุมนโยบายและการบรหิารงานในบรษิทัได ้รวมถงึสามารถควบคุมการอนุมตัมิติ

ประชุมผู้ถอืหุ้นทีต่้องการเสยีงส่วนใหญ่ได ้ยกเว้นเรื่องทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท กําหนดใหต้้องได้รบัเสยีง    

3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถอืหุน้และผูม้สีทิธอิอกเสยีง เช่นการเพิม่ทุน การลดทุน การขายหรอืโอนกจิการบางส่วนหรอื

ทัง้หมด เป็นตน้ ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ลุ่มผูถ้อืหุน้

รายใหญ่เสนอได ้

เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการถูกควบคุมบรหิารงานโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเพื่อความโปร่งใสในการ

บรหิารจดัการและการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจผูบ้รหิารและกรรมการ บรษิทัมกีารตอบสนองต่อความเสีย่งดงักล่าว 

โดยการแต่งตัง้กรรมการอสิระจํานวน 4 ท่าน โดยท่านเหล่าน้ีเป็นกรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 

ท่าน และประธานกรรมการบริษัทจํานวน 1 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ 

ถ่วงดุลการตดัสนิใจ และพิจารณาอนุมตัิรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ีบริษัทยงัมกีาร
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กาํหนดระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารให้

สอดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ตีาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมกีารกําหนดขอบเขตหน้าที่ การมอบอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดัเจน ไม่

ก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 

  4.ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

4.1 สินทรพัยห์ลกัถาวร  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั และบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสื่อมราคา

สะสมตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิัท รวมทัง้หมดเท่ากบั 239,158,039 บาท โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

ประเภท / ลกัษณะสินทรพัย ์ มูลค่าสุทธิทางบญัชี (บาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

งบการเงินรวม 

ทีด่นิ 33,432,000 เป็นเจา้ของ จาํนองธนาคาร 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 70,721,455 เป็นเจา้ของ จาํนองธนาคาร 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ 28,050,584 เป็นเจา้ของ - 

รถยนตแ์ละอุปกรณ์ 53,055,869 
เป็นเจา้ของ/สญัญา

เช่าดาํเนินการ 
- 

เครื่องตกแต่งสาํนกังาน 10,535,743 เป็นเจา้ของ - 

เครื่องใชส้าํนกังาน 41,791,028 เป็นเจา้ของ - 

งานระหว่างก่อสรา้ง 1,571,360 เป็นเจา้ของ - 

รวมทัง้หมด 239,158,039   

 

โดยบรษิทั ไดม้กีารจาํนองทีด่นิ อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคารบางสว่นไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ํ้า

ประกนัวงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

รายละเอยีดทีต่ัง้พืน้ทีใ่ชง้านและวตัถุประสงคก์ารถอืครองสนิทรพัยท์ีส่าํคญัในการดําเนินกจิการของกลุ่มบรษิทั ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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1. ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

TLG 

 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ถนนนนทร ีแขวงช่อง

นนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

3 งาน 61.3 ตารางวา 

เป็นทีต่ัง้

อาคาร

สาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ 

เป็นหลกัประกนั

สาํหรบัวงเงนิหนงัสอื

คํ้าประกนัจาก

สถาบนัการเงนิ รวม 

493 ลา้นบาท 

TAX 

โฉนดเลขที ่74806 ตําบล

โป่งตาลอง อาํเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

61 ตารางวา 

เพื่อ

ประชุมสมัมนา

และรบัรอง

ลกูคา้ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นหลกัทรพัยค์ํ้า

ประกนัวงเงนิกูใ้น

การกูร้ะยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ 

วงเงนิ 13 ลา้นบาท 

รวม 
3 งาน 122.3     

ตารางวา 
 

 

2. อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

TLG 

628 อาคารทรพิเพลิ

ไอ ซอยกลบัชม ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ี

เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120 

สว่นปรบัปรุงอาคาร

พระราม 3 
เป็นทีต่ัง้สาํนกังาน เป็นเจา้ของ 

เป็น

หลกัประกนั

สาํหรบัวงเงนิ

หนงัสอืคํ้า

ประกนัจาก

สถาบนัการเงนิ 

รวม 493 ลา้น

บาท 

TAX 

ตําบลโป่งตาลอง 

อาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา 

สว่นปรบัปรุงอาคาร

บา้นเขาใหญ่ 

เพื่อประชุมสมัมนา

และรบัรองลกูคา้ 
เป็นเจา้ของ 

เป็นหลกัทรพัย์

คํ้าประกนั

วงเงนิกูใ้นการ

กูร้ะยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ 

วงเงนิ 13 ลา้น

บาท 

TAX 

628 อาคารทรพิเพลิ 

ไอ ซอยกลบัชม ถนน

นนทร ีแขวงช่องนนทร ี

สว่นปรบัปรุงอาคาร

สาํนกังานพระราม 3 
เป็นสาํนกังาน 

สทิธกิารเช่า

จาก TLG 
ไม่ม ี
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 

AGS 
ท่าอากาศยานดอน

เมอืงคลงัสนิคา้ 2 

สว่นปรบัปรุงท่า

อากาศยานดอนเมอืง

คลงัสนิคา้ 2 

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคา้ 

สทิธกิารเช่า

จาก บมจ. ท่า

อากาศยาน

ไทย 

ไม่ม ี

AGS 

ท่าอากาศยานดอน

เมอืงคลงัสนิคา้ 1 

(คลงัอนิเตอร)์ 

สว่นปรบัปรุงท่า

อากาศยานดอนเมอืง

คลงัสนิคา้ 1 

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคา้ 

สทิธกิารเช่า

จาก บมจ. ท่า

อากาศยาน

ไทย 

ไม่ม ี

TAC สนามบนิสวุรรณภูม ิ

สว่นปรบัปรุง

สาํนกังาน หอ้ง 2134 

สนามบนิสวุรรณภูม ิ

หอ้งสาํนกังาน 

สทิธกิารเช่า

จาก บมจ. ท่า

อากาศยาน

ไทย 

ไม่ม ี

TAC 

628 อาคารทรพิเพลิ

ไอ ชัน้ 6 ถนนนนทร ี

แขวงช่องนนทร ีเขต

ยานนาวา  กรุงเทพฯ 

สว่นปรบัปรุง

สาํนกังานพระราม 3 
สาํนกังาน 

สทิธกิารเช่า

จาก TLG 
ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง 

สว่นปรบัปรุงหอ้งเกบ็

ของ สนามบนิดอน

เมอืง 

หอ้งเกบ็สนิคา้ 

สทิธกิารเช่า

จาก บมจ. ท่า

อากาศยาน

ไทย 

ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง 

สว่นปรบัปรุง

สาํนกังาน  สนามบนิ

ดอนเมอืง 

หอ้งสาํนกังาน 

สทิธกิารเช่า

จาก บมจ. ท่า

อากาศยาน

ไทย 

ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง 

สว่นปรบัปรุง

คลงัสนิคา้สนามบนิ

ดอนเมอืง 

หอ้งสาํนกังาน 

สทิธกิารเช่า

จาก บมจ. ท่า

อากาศยาน

ไทย 

 

ไม่ม ี

TAC สนามบนิหาดใหญ่ 

สว่นปรบัปรุงอาคาร

โกดงัสนามบนิ

หาดใหญ่ 

เกบ็สนิคา้ 

สทิธกิารเช่า

จาก บมจ. ท่า

อากาศยาน

ไทย 

ไม่ม ี
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3. รถยนตแ์ละอปุกรณ์ 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

TLG 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 3 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 2 คนั 

เพื่อใช้

ดาํเนินงานใน

การประกอบ

กจิการ 

สทิธกิารเช่าจา

กบจ.มาสเตอร ์

คาร ์เรน้เทลิ 

สญัญาเช่า 

TAX 
คลงัสนิคา้สนามบนิดอน

เมอืง 

รถบรรทุกขนาด 6 

ลอ้ จาํนวน 1 คนั 

เพื่อใหบ้รกิาร

รบัขนสง่

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX 
คลงัสนิคา้สนามบนิดอน

เมอืง 

รถบรรทุกขนาด 6 

ลอ้ จาํนวน 4 คนั 

เพื่อใหบ้รกิาร

รบัขนสง่

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ 
สญัญาเช่าทาง

การเงนิ 

TAX 
คลงัสนิคา้สนามบนิดอน

เมอืง 

รถกระบะ 4 ลอ้ 

จาํนวน 2 คนั 

เพื่อใหบ้รกิาร

รบัขนสง่

สนิคา้ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAX 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 6 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 1 คนั 

เพื่อใช้

ดาํเนินงานใน

การประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ 
สญัญาเช่าทาง

การเงนิ 

TAC สนามบนิสวุรรณภูม ิ
รถสายพานโหลด

กระเป๋า 2 คนั 

ขนสง่สนิคา้ที่

สนามบนิ 
เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง รถปิคอพั 2 คนั 
ขนสง่สนิคา้ที่

สนามบนิ 
เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TAC สนามบนิดอนเมอืง รถลาก 7 คนั 
ขนสง่สนิคา้ที่

สนามบนิ 
เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 2 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 1 คนั 
ใหบ้รษิทั 

CKT เช่า 
เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 2 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 1 คนั 

เพื่อใช้

ดาํเนินงานใน

การประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 2 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 1 คนั 

เพื่อใช้

ดาํเนินงานใน

การประกอบ

กจิการ 

สทิธกิารเช่าจาก 

บมจ.ภทัรลสิซิง่ 
สญัญาเช่า 
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
วตัถปุระสงค ์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

TMA 

54/9-10 หมู่ที ่9 ถนน

บางนาตราด กม.19 

ตําบลบางโฉลง อาํเภอ

บางพล ีจงัหวดั

สมุทรปราการ 

รถลากจงู 12 คนั 

เพื่อใชใ้นการ

ประกอบ

กจิการ 

 

 

 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TMA 

54/9-10 หมู่ที ่9 ถนน

บางนาตราด กม.19 

ตําบลบางโฉลง อาํเภอ

บางพล ีจงัหวดั

สมุทรปราการ 

รถกึง่พ่วง 17 คนั 

เพื่อใชใ้นการ

ประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TSC 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 6 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถกระบะ 1 คนั 

เพื่อใช้

ดาํเนินงานใน

การประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ 
สญัญาเช่าทาง

การเงนิ 

TSC 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 6 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถตูท้บึขนาดเลก็ 2 

คนั 

ใชส้าํหรบั 

รบั-สง่ 

พนกังาน 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

TSC 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 6 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถกระบะ 2 คนั 

เพื่อใช้

ดาํเนินงานใน

การประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ 
สญัญาเช่าทาง

การเงนิ 

TSC 

628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 6 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถกระบะ 5 คนั 

เพื่อใช้

ดาํเนินงานใน

การประกอบ

กจิการ 

เป็นเจา้ของ 
สญัญาเช่าทาง

การเงนิ 

HLM 628 อาคารทรพิเพลิไอ 

ชัน้ 4 ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ัง่ 3 คนั เพื่อใช้

ดาํเนินงานใน

การประกอบ

กจิการ 

สทิธกิารเช่าจา

กบจ.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 2561 ทัง้หมด 

1,708.71 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผูร้บั

ผลประโยชน์ 
วงเงินประกนั 

(ล้านบาท) 
TLG 

 
การประกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ 
(Industrial All Risks Insurance) 

สิง่ปลกูสรา้ง และอุปกรณ์สาํนกังานต่างๆ TLG 123.0 

TAC 
การประกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ 
(Industrial All Risks Insurance) 

1. สิง่ปลกูสรา้ง 

TAC 

1.20  

2. สต๊อกสนิคา้ ไปรษณยีภ์ณัฑ ์ 5.00  
3. เครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการ

ประกอบธุรกจิ 
2.51  

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 

  
1. ความรบัผดิชอบต่อคลงัสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
และคลงัสนิคา้ในประเทศ ท่าอากาศยานดอน
เมอืง 

 

6 ต่อครัง้ 
AGS  2. ความรบัผดิชอบต่อสิง่ปลกูสรา้ง AGS 

TAC การประกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ 3. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ (Cargo Liability) TAC 

TAX (Industrial All Risks Insurance) 4. ความรบัผดิชอบต่อเครือ่งมอืทีใ่ชง้าน TAX 

  5. ความรบัผดิชอบต่อการดาํเนินธุรกจิ  

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 20  

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 

150 
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4.3  นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม  

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 แอร ์เอก็ซ์เพรส จาํกดั TAX ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จาํกดั AGS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั 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 Pte.,Ltd. TIL ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

Triple i International Japan Co.,Ltd. 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 

DG Packaging Pte. Ltd. DGPS ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 

  
*CWT จดทะเบยีนเลกิกบักระทรวงพาณชิย ์วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 อยู่ระหว่างการชาํระบญัช ี
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 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) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์   : iii 

ประเภทธุรกจิ   : ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสอ์ย่างครบวงจร ทีค่รอบคลุม 

การใหบ้รกิารดา้นการขนสง่สนิคา้ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ทางอากาศ ทางทะเลและทางบก  การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร 

และการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา (supply 

chain management)  ซึง่ครอบคลุมการใหบ้รกิารทัง้กลุ่มสนิคา้ทัว่ไป

และสนิคา้ทีต่อ้งการความชาํนาญเฉพาะดา้น เช่น การใหบ้รกิาร       

โลจสิตกิสส์าํหรบักลุ่มสนิคา้เคมแีละสนิคา้อนัตราย เป็นตน้ 

เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107560000095 

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  

   

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่  : เลขที ่628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพลิ ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทร ี 

   แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ  

     โทรศพัท ์  0-2681-8700   โทรสาร   0-2681-8701 

     เวป็ไซต ์   www.iii-logistics.com 

สาํนกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร : โทรศพัท ์   0-2681-8700 ต่อ 100,101     

และเลขานุการบรษิทั   โทรสาร     0-2681-8701 

     อเีมล        secretary@iii-logistics.com 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์  :  โทรศพัท ์   0-2681-8700 ต่อ 103,104     

     โทรสาร  0-2681-8701 

     อเีมล   ir@iii-logistics.com 

บุคคลอ้างอิง     

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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    ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

ผูส้อบบญัช ี  : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั    

    179/74-80 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์ถนนสาทรใต ้ 

    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120      

    นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3977                            
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ส่วนท่ี 2   

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 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 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์ 2562  มดีงัน้ี  

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น รอ้ยละ 

1 กลุ่มครอบครวั  ดาลาล 

1.1 นายทพิย ์ ดาลาล 

1.2 นางมารก์ารติ ดาลาล 

141,571,386 

111,571,386 

30,000,000 

23.42 

18.46 

4.96 

2 กลุ่มครอบครวั นอบน้อมธรรม 

2.1 นายวริชั  นอบน้อมธรรม 

2.2 นางสาวนิตยา  สงวนคงวไิล 

110,044,074 

105,044,074 

         5,000,000 

18.20 

17.38 

0.82 

3 นายธรีนิติ ์ อศิรางกรู ณ อยุธยา 60,710,381 10.04 

4 นางวรพรรณ จงึทรพัยไ์พศาล 28,463,700 4.71 

5 นายเฉลมิศกัดิ ์ กาญจนวรนิทร ์ 27,952,484 4.62 

5 นายจโิรจ  พนาจรสั 27,952,484 4.62 

6 กลุ่มครอบครวั ตาตะยานนท ์

6.1 นายธนทั  ตาตะยานนท ์

6.2 นางสาวปรางคฉ์ตัร วฒันาพร 

14,233,284 

12,200,591 

2,032,693 

2.35 

2.02 

0.33 

7 นายจารุวฒัน์  จงึทรพัยไ์พศาล 10,020,000 1.66 

8 นายศริพิฒัน์ งามวงศไ์พรชั 9,144,207 1.51 

9 นายสเุมธ  ฐติภิูร ี 8,867,544 1.47 

10 นางดรุณี  รกัพงษ์พบิลู 7,703,275 1.27 

11 ผูถ้อืหุน้อื่น  157,837,181 26.11 

รวม 604,500,000 100 

หมายเหตุ:   1. นายทพิย ์ดาลาล ดาํรงตําแหน่งเป็น กรรมการ  ประธานกรรมการจดัการ และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายวริชั นอบน้อมธรรม ดาํรงตําแหน่งเป็น กรรมการ  กรรมการจดัการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 
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3.  นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา ดาํรงตําแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจดัการ กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ

อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4.  นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ดาํรงตําแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจดัการ และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5.  นายจโิรจ พนาจรสั ดาํรงตําแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจดัการ และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

6.  นายธนทั ตาตะยานนท ์ดาํรงตําแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจดัการ กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและอนุกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

7. นางดรุณ ีรกัพงษ์พบิลู ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการจดัการ และเลขานุการบรษิทั 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น – ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2560 ได้มมีติอนุมตัิการออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั  ประเภทระบุชื่อผูถ้อืและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืไดใ้หแ้ก่พนักงาน

ของบรษิทั (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) อายุ 3 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเป็นจาํนวน 10,500,000 

หน่วย โดยใหส้ทิธแิก่พนักงานของบรษิทัฯ ในการซือ้หุน้ของบรษิทัฯ ในอตัราใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อสทิธใิน

การซือ้หุน้สามญั 1 หุน้ ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ4.80 บาทต่อหุน้ ทัง้น้ี ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่าํหนดในขอ้กาํหนดสทิธิ

ของใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว  

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บรษิัท มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธจิากงบการเงิน

เฉพาะกจิการภายหลงัหกัภาษี ทุนสํารองตามที่กําหมายกําหนด และภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู ้ทัง้น้ี

อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากทีก่ําหนดไว้ โดยขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงาน กระแสเงนิสด 

ความจาํเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จํากดัตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ของบรษิทั ทัง้น้ี เมื่อคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบใหจ้่ายเงนิปันผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนําเสนอเพื่อขออนุมตัจิากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจอนุมตัิใหจ้่ายเงนิปันผลได้

และใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยของบรษิัทใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น ใหปั้นผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

และเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นของแต่ละบรษิัทพจิารณาอนุมตัิในแต่ละปี โดยการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธติามงบ

การเงนิของบรษิทัย่อย หลงัหกัภาษ ีทุนสาํรองเงนิตามทีก่ฎหมายกําหนด และภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิ

กูย้มื โดยอตัราการจ่ายปันผลจะพจิารณาจากผลการดําเนินงาน กระแสเงนิสด ความจําเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและ

ขอ้จาํกดัตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื และความเหมาะสมอื่นๆ ของบรษิทัย่อย ทัง้น้ีคณะกรรมการของบรษิทัย่อย 

มอีาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 



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

 
 

38 
 

8. โครงสร้างการจดัการ    

 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจดัการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างการ

บรหิารงานดงัน้ี 
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 8.1  คณะกรรมการบริษทั 

              ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย์ /1 ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ/2 กรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3. นายวภิูธา ตระกลูฮุน /3 กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์/4 กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี/ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายทพิย ์ดาลาล  กรรมการ / ประธานกรรมการจดัการ / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการ / กรรมการจดัการ /  กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน /ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่าย

การเงนิ/ ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่ ี/ อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู /5 กรรมการ / กรรมการจดัการ / เลขานุการบรษิทั 

9. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่ ี/ อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

10. นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่ ี

11. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร์/6 กรรมการ / กรรมการจดัการ / อนุกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัใชบ้รกิาร 

 กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร Director Accredited Program (DAP) และ/หรอื หลกัสูตร Director 

Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

  /1 นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์เป็นกรรมการอสิระทมีคีวามรู ้ความชํานาญและประสบการณ์ดา้นการบรหิารจดัการดา้น

การคา้ทัง้ในและระหว่างประเทศ รวมถงึการบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

/2  นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิเป็นกรรมการอสิระทมีปีระสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (เคยดํารง

ตําแหน่งเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฎบิตักิาร บรษิทั ไปรษณยีไ์ทย จาํกดั ) 

/3  นายวภิธูา ตระกลูฮุน เป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการสอบทานงบการเงนิ 

 

/4  นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์เป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์การทาํงานดา้นกฏหมาย 
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/5  นางดรุณ ีรกัพงษ์พบิลู เป็นเลขานุการบรษิทัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัใหด้ํารงตําแหน่งเมือ่วนัที ่

15 พฤศจกิายน 2559 และไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรเลขานุการบรษิทั รุ่น 68/2559 ของจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

/6  นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 

 

  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  

  กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท คือ นายทิพย์ ดาลาล นายวิรัช นอบน้อมธรรม นายธีรนิติ ์        

อศิรางกรู ณ อยุธยา  นายธนทั ตาตะยานนท ์นายจโิรจ พนาจรสั และนางดรุณี รกัพงษ์พบิูล กรรมการสองในหกคนน้ี 

ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั   

คณะกรรมการบรษิทั มอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั  ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ

และระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยรวมอาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญั มดีงัน้ี 

1. กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงนิสาํหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการดําเนินงานทีฝ่่ายบรหิารเสนอ ควบคุมดูแลใหฝ่้าย

บรหิารดําเนินการให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงนิ 

โดยคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแต่ละบรษิทั 

โดยครอบคลุมถงึเรื่องงบประมาณประจําปี งบการเงนิสาํหรบังวดไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การได้มา การก่อตัง้ การจําหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงบัซึ่ง

ทรพัยส์นิที่สาํคญัหรอืธุรกจิใดของบรษิทั การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัอํานาจใดๆ ที่คณะกรรมการ

บรษิทัไดม้อบหมายใหบุ้คคลอื่นดาํเนินการ 

3. วางโครงสรา้งและกาํหนดกระบวนการของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารดําเนินการที่

เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุม ผู้ถือหุน้ ด้วยความสุจรติ

และระมดัระวงั 

4. วางโครงสรา้งและกําหนดกระบวนการของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพื่อให้มรีะบบการบรหิารความ

เสีย่ง การกาํกบัและตรวจสอบ รวมถงึการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

5. ตดิตามและประเมนิผลการทาํหน้าทีบ่รหิารจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหบ้รรลุตามแผน

กลยุทธ ์ภายใตง้บประมาณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6. ดแูลใหม้กีารจดัทาํบญัช ีและการเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยส์นิทีม่นียัสาํคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้งแก่ผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนทัว่ไป 

7. ตรวจตราและดาํเนินการใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้่า บรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมที่

กาํหนด 
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8. 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 ปีโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

 

8.2  ผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการจดัการ (Management Committee) 

 

          ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  คณะกรรมการจดัการของบรษิทั มจีาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายทพิย ์ดาลาล  ประธานคณะกรรมการจดัการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการจดัการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 

3. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการจดัการ 

4. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู กรรมการจดัการ 

5. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการจดัการ 

6. นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการจดัการ 

7. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ กรรมการจดัการ 
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8.3  คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม2561  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจีาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวภิูธา ตระกลูฮุน กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่าํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต.   

โดยมนีายวภิธูา ตระกลูฮุน เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ  

และม ีนางสาวศชินม ์โชตวิรีะสถานนท ์ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  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 ี
    * กรรมการอสิระ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั มจีาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวภิูธา ตระกลูฮุน* ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ*์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายวริชั นอบน้อมธรรม กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
    * กรรมการอสิระ 
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คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  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 

 

8.4   เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 ใหท้าํหน้าทีเ่ลขานุการ

บรษิัท ซึง่ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรเลขานุการบรษิัท รุ่น 68/2559 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD)  โดยให้มอีํานาจหน้าที่ตามทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิม่เตมิ (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.ดูแล และประสานงานใหบ้รษิทั ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิไดอ้ย่างครบถ้วน

และถูกตอ้ง 

 7.ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

8.5    ผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน / ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี 

       นายวริชั นอบน้อมธรรม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละ

การเงนิ โดยม ีนายประยุทธ ์ เอือ้เสรวีงศ ์ มหีน้าทีโ่ดยตรงในการควบคุมดแูลการทาํบญัช ีควบคุมดแูลการทาํบญัช ี   
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ใหป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทัง้น้ีขอ้มลูประวตัแิละรายละเอยีดของเลขานุการบรษิทั ผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ   และ 

ผูค้วบคุมดแูลการทาํบญัช ีปรากฎตาม เอกสารแนบ 1 

 

8.6  สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2561 

       คณะกรรมการจดัใหม้กีารกาํหนดตารางการประชุมกรรมการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และไดแ้จง้ใหก้รรมการทราบ

ตัง้แต่ตน้ปี   โดยในปี 2561 มสีถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ 

กรรมการบริษทั 

คณะกรรม 

การบริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ี

ดี 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

การประชมุผูถื้อหุ้น 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ 7/7 - - - 1/1 

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ 7/7 6/6 - - 1/1 

3. นายวภิูธา ตระกลูฮุน 7/7 6/6 - 2/2 1/1 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ 6/7 5/6 2/2 1/2 1/1 

5. นายทพิย ์ดาลาล  7/7 - - - 1/1 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม 7/7 - - 2/2 1/1 

7. นายธนทั ตาตะยานนท ์ 7/7 - 2/2 - 1/1 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู 7/7 - - - 1/1 

9. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา 7/7 - 2/2 - 1/1 

10. นายจโิรจ พนาจรสั 7/7 - 2/2 - 1/1 

11. นายเฉลมิศกัดิ ์             

กาญจนวรนิทร*์ 

6/7 
 - 

 -  - 1/1 

หมายเหตุ :  จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จาํนวนครัง้การประชุม 

* นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 สถติกิารเขา้ประชุม

กรรมการบรษิทัหลงัเขา้รบัตําแหน่ง คอื 6/6 

 

 ช่ือ-นามสกลุ กรรมการจดัการ คณะกรรมการจดัการ 

1. นายทพิย ์ดาลาล  9/9 

2. นายวริชั นอบน้อมธรรม 8/9 

3. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา 8/9 

4. นายธนทั ตาตะยานนท ์ 8/9 

5. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู 9/9 

6. นายจโิรจ พนาจรสั 9/9 

7. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ 8/9 
หมายเหตุ:  จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม/จาํนวนครัง้การประชุม 
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ช่ือ-นามสกลุ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. นายวริชั  นอบน้อมธรรม 2/2 

2. นายธรีนิติ ์ อศิรางกรู ณ อยุธยา 2/2 

3. นายธนทั ตาตะยานนท ์ 2/2 

4. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ 2/2 

5. นายสชุาต ิธนาสนุทรารตัน์ 2/2 

หมายเหตุ :  จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / จาํนวนครัง้การประชุม 

 

8.7   สถิติการฝึกอบรมของกรรมการบริษทัปี 2561  

      คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัและสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมในการฝึกอบรมในหลกัสตูรหรอื

เขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที ่และเป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน  

 

ช่ือ-นามสกลุ หวัข้อการฝึกอบรม / สมัมนาท่ีกรรมการเข้ารว่มในปี 2561 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์  - Digital Transformation : A Must for All Companies, IOD 

 - Disruptive Technologies 

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ  - Disruptive Technologies 

3. นายวภิูธา ตระกลูฮุน  - Disruptive Technologies 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์  - Advanced Audit Committee Program 2561, IOD 

 - Disruptive Technologies 

5. นายทพิย ์ดาลาล   - Disruptive Technologies 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม  - Anti-Bribery and Anti-Corruption (UK and Europe) 2561 

Thomson Reuters Compliance Learning (Online Learning)  

- General Data Safety Protection (UK and Europe) 2561 

Thomson Reuters Compliance (Online Learning) 

- Disruptive Technologies 

 

7. นายธนทั ตาตะยานนท ์      - หลกัสูตรวทิยาการการจดัการสาํหรบันักบรหิารระดบัสงู รุ่น 2 ของ

สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์

- Disruptive Technologies 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู  - IR Fundamental Course 2561,  ศูนยส์่งเสรมิการพฒันาความรู้

ตลาดทุน (TSI)  

- Disruptive Technologies 

 9. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา  - Disruptive Technologies 
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10. นายจโิรจ พนาจรสั  - Disruptive Technologies 

11. นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร*์  - การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการเขา้ใหม่ 

 - Disruptive Technologies 

หมายเหตุ :  * นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร ์ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 

 

8.8  ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ไดม้มีตอินุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจาํปี 

2561 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

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 ใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมาเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ   15,000 บาท 

 - กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ครัง้ละ  10,000 บาท 

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้

เมื่อมาเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี 

 - ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ครัง้ละ  15,000 บาท 

 - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนท่านอื่น  ครัง้ละ 10,000 บาท 

4.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีใหจ้่ายเฉพาะค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เมื่อมาเขา้

ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 - ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี  ครัง้ละ  15,000 บาท 

 - กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ที่านอื่น  ครัง้ละ 10,000 บาท 

 

 นอกจากค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชมแล้ว ทีส่ามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 

ได้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนที่เป็นบําเหน็จกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ 

ประจาํปี 2561  รวมกนัแลว้จะไม่เกนิ 4,500,000 บาท โดยบาํเหน็จกรรมการใหอ้ยู่ในอํานาจของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม นอกจากน้ีกรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระไม่มสีทิธไิดร้บัค่า

เบีย้ประชุมกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย รวมถงึบาํเหน็จกรรมการ 
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ในปี 2561 มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบรษิทั ตามรายละเอยีด ดงัน้ี 

รายช่ือ 

ปี 2561 

ค่าตอบแทน (บาท) 

 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ 1,124,408 

2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ 888,863 

3. นายวภิูธา ตระกลูฮุน 791,090 

4. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ 781,090 

5. นายทพิย ์ดาลาล  1/  - 

6. นายวริชั นอบน้อมธรรม1/  - 

7. นายธนทั ตาตะยานนท์1/  - 

8. นางดรุณี รกัพงษ์พบิลู1/  - 

9. นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา1/  - 

10. นายจโิรจ พนาจรสั1/  - 

11.นายเฉลมิศกัดิ ์กาญจนวรนิทร1์/  

รวม 3,585,450 

หมายเหตุ:  1/ กรรมการทีม่ใิช่กรรมการอสิระไมม่สีทิธไิดร้บัค่าเบีย้ประชุมกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย 

  

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

– ไม่ม ี– 

 

2.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร สําหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 งวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2560  และงวดปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวน (คน) 11 7* 7 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 61.82 68.53 54.95 

หมายเหต ุ * นายสุเมธ ฐติภิรู ีลาออกจากการเป็นกรรมการจดัการของบรษิทั เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2560  

   นายศริพิฒัน์ งามวงศไ์พรชั  นายสุชาต ิธนาสุนทรารตัน์  นายภารุส พนิยักุล ลาออกจากการเป็น 

   กรรมการ จดัการของบรษิทั เมือ่วนัที ่2 ตุลาคม 2560 
     

        ในส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้

กําหนดค่าตอบแทนทัง้ในรูปแบบของเงนิเดอืน และโบนัส โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เปรียบเทียบกบักลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงมีการพิจารณาอตัรา

ค่าตอบแทนเทยีบเคยีงกบัค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ ของบรษิทัอื่นในธุรกจิโลจสิตกิส ์

หรอืบรษิทัอื่นในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่ผีลประกอบการทีใ่กลเ้คยีงกบัทางบรษิทั 
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8.9    บุคลากร   

จาํนวนบุคลากรของบรษิทั (ไม่รวมผูบ้รหิาร ) แบง่ตามรายบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

สายงาน 
จาํนวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 525 567 667 

ธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 21 33 38 

ธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ 110 131 85 

ธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตราย 196 221 209 

รวม 852 951 999 

 

ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บรหิาร) จํานวน 177.75 

ล้านบาท 227.64 ล้านบาท และ 279.60 ล้านบาทตามลําดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส            

ค่าล่วงเวลา เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวสัดิการอื่นๆ    นอกเหนือจากค่าตอบแทนพนักงานดงักล่าว 

บรษิทัตระหนักถงึคุณค่าของบุคลากรทีม่ต่ีอองคก์ร จงึจดัใหม้กีารเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่พนักงานในรูปแบบของหุ้น

สามญั (ESOP) และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั (Warrant) เพื่อเป็นแรงจงูใจใหพ้นกังานมขีวญักําลงัใจในการ

ทํางานในระยาว โดยในปี 2560 บรษิทัมกีารเสนอขายหุน้สามญั (ESOP) เป็นจํานวน 4,500,000 หุน้ และใบสาํคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั (Warrant) เป็นจาํนวน 10,500,000 หุน้ โดยระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิแบ่งเป็น 4 ระยะ เริม่

จากเมื่อครบกาํหนด 1 ปี 6 เดอืน นบัจากวนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธใินวนัที ่1 กนัยายน 2560 และจะสามารถใชส้ทิธิ

ไดอ้กี 3 ระยะเวลา คอืในทุกๆ 6 เดอืนถดัไป ซึง่จะสิน้สดุในวนัที ่1 กนัยายน 2563  

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

– ไม่ม ี–  

 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

  บรษิัทให้ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากร โดยจดัให้พนักงานได้รบัการฝึกอบรมความรู้ทัง้ความรู้ของ

ธุรกจิโลจสิตกิสเ์ฉพาะดา้น  อาทเิช่น Professional Skill for Dangerous Goods Instructor, Aviation Security 

Awareness, Maritime Transport of Dangerous Goods , Dangerous Goods Regulations Course  เป็นต้น และ

การจดัใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมดา้นความรูใ้นวชิาชพีทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํเนินงานขององคก์ร 

 ในปี 2561 จํานวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีอยู่ที ่ 7.52   มคี่าใช้จ่ายในการพฒันา

บุคลากร จาํนวน 2.33 ลา้นบาท  ในขณะทีจ่าํนวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2560 อยู่ที ่6.67  มี

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาบุคลากร จาํนวน 1.95  ลา้นบาท 
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 9.การกาํกบัดแูลกิจการ 

 

9.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบรษิทั ได้ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยไดต้ระหนักถึง

บทบาท และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะผูบ้รหิารในการสรา้งเสรมิใหเ้กดิการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ีเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ และใหค้วามเชื่อมัน่แก่ผูถ้ือหุน้ ผูถ้อืหุน้สถาบนั ผูล้งทุน 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ดว้ยการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส จงึไดม้กีารกาํหนดนโยบายสนับสนุนการ

กาํกบัดแูลกจิการ โดยครอบคลุมหลกัการสาํคญัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการในหมวดต่างๆ ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1: สิทธิของผูถื้อหุ้น (Right of Shareholders)                  

       ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสถาบนั ย่อมมีสทิธใินฐานะเจ้าของบริษัท มีสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกําหนดทิศ

ทางการดาํเนินการของบรษิทัผ่านคณะกรรมการบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้เลอืกเขา้มาทําหน้าที ่หรอืตดัสนิใจเรื่องทีม่ผีลกระทบ

อย่างมนียัสาํคญัต่อบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้จงึเป็นเวทสีาํคญัสาํหรบัผูถ้อืหุน้ในการแสดงความคดิเหน็ ซกัถาม และ

ลงมตติดัสนิใจดาํเนินการหรอืไม่ดาํเนินการ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้จงึมสีทิธโิดยชอบทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม มเีวลาเพยีงพอสาํหรบั

การพจิารณา และรบัทราบผลการลงมต ิ  โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 

1.1 บรษิทัตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจาํกดัสทิธใินการเขา้ถงึสารสนเทศของบรษิทั อาท ิ

ผูถ้อืหุน้ต้องไดร้บัขอ้มูล ขัน้ตอน ระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุ้นและขอ้มูลประกอบการพจิารณา

อย่างครบถ้วนเพยีงพอ ผูถ้อืหุน้ต้องมรีะยะเวลาพอสมควรในการพจิารณาก่อนการประชุมผูถ้อืหุ้น

โดยไดร้บัล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั บรษิทัตอ้งมชี่องทางทีห่ลากหลาย เพื่อให้

ผูถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 คณะกรรมการบรษิทั ต้องอํานวยความสะดวกในการประชุมผูถ้อืหุน้ สถานทีจ่ดัการประชุมมขีนาด

เพยีงพอรองรบัจํานวนผูถ้ือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรอืจงัหวดัใกล้เคยีง และไม่ไกลเกนิไปจน

เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิง่อํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรกัษาความปลอดภยัและ

พรอ้มรบัมอืกบัเหตุฉุกเฉิน 

1.3 บรษิทัตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจํากดัสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ ผูถ้อื

หุน้ทุกคนย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม มสีทิธซิกัถามขอ้สงสยั เสนอ

ความคดิเหน็ต่อทีป่ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีเ่สนอ และออกเสยีงลงมตใินวาระ

การประชุม  

1.4 ประธานที่ประชุมควรจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดง

ความคดิเหน็และตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้

สง่คาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยกําหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคําถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้

ใหผู้้ถอืหุ้นทราบ พรอ้มกบัการนําส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ และจะเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่ง

คาํถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 
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1.5 ผู้ถือหุ้นย่อมมสีทิธมิอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมสีทิธไิด้รบั

เอกสารและคาํแนะนําในการมอบฉันทะ ทัง้น้ี ผูร้บัมอบฉันทะทีถู่กต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสอื

มอบฉนัทะใหก้รรมการในทีป่ระชุมแลว้ย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและลงมตเิช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทุก

ประการ หรอืผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระท่านใดท่านหน่ึงมาประชุมและลงมตแิทนกไ็ด ้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทํางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน 

เหมาะสมในการพจิารณา 

1.6 ผู้ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนแยกสําหรบัแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องเลือกใช้

วธิกีารและอุปกรณ์ออกเสยีงทีโ่ปร่งใส สะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ สามารถแสดงผลการลง

มตไิดร้วดเรว็ และผูถ้อืหุน้มสีทิธทิราบผลการลงมตอิย่างทนัท่วงท ี

1.7 กรรมการบรษิทัทุกคน รวมทัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบรษิทั ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผู้

ถอืหุน้ทุกครัง้ หากไม่ตดิภารกจิสาํคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี 

ผูบ้รหิารระดบัสงูทุกคนควรเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถามเช่นกนั 

1.8 ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสรจ็ บรษิทัจะจดัทาํรายงานการประชุมทีบ่นัทกึขอ้มูลอย่างถูกต้อง

และครบถ้วนในสาระสําคญั และจะนําส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในเวลาทีก่าํหนด รวมถงึเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อื

หุน้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

1.9 กรรมการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกาํหนดใหร้ายงานการเปลีย่นแปลง  

หมวดท่ี 2: การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิัทจะปฏบิตัิต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาต ิสญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ 

ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืความพกิาร และแมผู้ถ้อืหุน้จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้

ถอืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

2.1 คณะกรรมการบรษิัท ต้องรกัษาสทิธขิองผู้ถือหุ้น และปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั    

ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมสีทิธริบัขอ้มูลหรอืเอกสารเป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษสําหรบัผู้ถือหุ้น

ชาวต่างชาต ิโดยเอกสารทีส่ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาตติอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ  

2.2 กําหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ โดยหน่ึง (1) หุน้มสีทิธิ

เท่ากบัหน่ึง (1) เสยีง 

2.3 คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ขา้งน้อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิ 

หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้น้ี การขอเพิม่วาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยหน่วยงานสํานักประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารและเลขานุการบรษิทั ต้องมคีวามพรอ้มในการรบัขอ้เสนอ ใหค้วามช่วยเหลอื และ

ใหค้าํแนะนําได ้
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หมวดท่ี 3: บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Role of Shareholders) 

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้ี ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก บริษัทจึงตระหนักถึง

ความสาํคญัในการดแูลและคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ยงัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

3.1 บรษิทัและบรษิทัย่อย แบ่งผูม้สีว่นไดเ้สยีออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้หน้ี ลกูคา้ คู่คา้ บรษิทัทีบ่รษิทัหรอื

บรษิทัย่อยถอืหุน้ บุคลากรของบรษิทัและบรษิทัย่อย ชุมชนและสงัคมในภาพรวม ทัง้น้ี บรษิทัต้อง

จดัใหม้ชี่องทางในการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มอย่างพอเพยีง 

3.2 บรษิทัและบรษิทัย่อยประพฤตติามกรอบการแขง่ขนัทีด่ ีมจีรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

รวมทัง้สนบัสนุนและสง่เสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม โดยไม่ละเมดิความลบัหรอื

ล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แขง่ดว้ยวธิฉ้ีอฉล 

3.3 บรษิัทและบรษิัทย่อย มพีนัธะสญัญาต่อผู้บรโิภคในการพฒันาสนิค้า และบรกิารให้ดียิง่ขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง และกาํหนดราคาสนิคา้/บรกิารใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไม่กระทําการใดอนัเป็นการ

เอาเปรยีบผูบ้รโิภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผูบ้รโิภค และกฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการค้า 

ในการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัและบรษิทัย่อยตอ้งดาํเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

และตอ้งไม่เอาเปรยีบคู่คา้ โดยถอืเอาประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เป็นทีต่ัง้ 

3.4 บรษิทัและบรษิทัย่อยจะปฏบิตัติามเงื่อนไข ขอ้ตกลง หรอืสญัญาต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครดั กรณีไม่

สามารถปฏบิตัไิด ้ใหร้บีแจง้เจรจากบัคู่สญัญาเพื่อหาทางแกไ้ขและเยยีวยาความเสยีหายอย่างเป็น

ธรรม 

3.5 บรษิทัและบรษิทัย่อย ตอ้งคาํนึงถงึสวสัดภิาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรยีบในการทําสญัญาจา้ง มี

การกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัศกัยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรบริษัท และบรษิัทย่อยมี

แรงจูงใจในการทํางาน มกีารฝึกอบรม และให้การศกึษาเพิม่เตมิเพื่อเพิม่ศกัยภาพของบุคลากร มี

สิง่แวดลอ้มในการทํางานทีด่ ีมกีารกําหนดมาตรฐานความปลอดภยั สรา้งวนิัยในการทํางาน ไดร้บั

การเอาใจใส่ดูแลอย่างทัว่ถึง และมีแผนชดเชยที่ด ีหากมเีหตุให้บุคลากรของบริษัท ต้องยุติการ

ทาํงานดว้ยสาเหตุใดกต็าม 

3.6 บรษิทัต้องมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อให้การช่วยเหลอื สนับสนุน และสรา้งประโยชน์แก่

ชุมชนและสงัคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิจากธุรกจิของบรษิทั มแีผนชดเชยทีด่ ีหากมี

อุบตัเิหตุ และมกีารวางแผนแกไ้ขอย่างยัง่ยนื 

3.7 คณะกรรมการบรษิทั ควรดาํเนินการประชาสมัพนัธส์ื่อถงึความตระหนัก และความเอาใจใส่ทีม่ต่ีอผู้

มสีว่นไดเ้สยีอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
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หมวดท่ี 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญัอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง แม่นยาํ และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อใหผู้ม้สี่วนได้

เสยีใชป้ระกอบการตดัสนิใจ การเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการดําเนินงานซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัในการ

สรา้งความเชื่อมัน่แก่นักลงทุนถงึความซื่อสตัยส์ุจรติในการดําเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงาน 

บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูเป็นอย่างมาก และพยายามเพิม่ช่องทางในการใหข้อ้มลูตลอดเวลา 

4.1 คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ และทีไ่ม่ใช่

ทางการเงนิอย่างเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ไดร้บั

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กําหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครฐัที่เกี่ยวข้อง 

รวมทัง้ขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัควรจดัทาํและปรบัปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซต ์ใหม้คีวามครบถว้น อย่าง

สมํ่าเสมอ รวดเร็ว และทนัสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการ

พจิารณาเพิม่เตมิ และตดิต่อกบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบการให้ขอ้มูลได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และมี

ประสทิธภิาพ 

4.2 จดัใหม้หีน่วยงานสื่อสารองคก์ร ทําหน้าทีป่ระชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสาร การดําเนินงาน และผลงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ

สาธารณชนอย่างมปีระสทิธภิาพและสมํ่าเสมอ ขจดัความเขา้ใจทีผ่ดิ รวมทัง้มหีน่วยงานนักลงทุน

สมัพนัธท์าํหน้าทีป่ระสานงานกบันักลงทุนสถาบนั เจา้หน้ี นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูถ้อืหุน้ของ

บริษัท ในการให้ข้อมูลการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยช่องทางการ

ตดิต่อทีส่ะดวก รวดเรว็ และเขา้ถงึไดง้่าย 

4.3 คณะกรรมการบรษิทั ต้องจดัใหม้กีารทํางบดุล บญัชกีําไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผู้สอบบัญชี พร้อมทัง้รายงานประจําปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ

ประชุมสามญัประจาํปีเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

4.4 คณะกรรมการบรษิทัจะดาํรงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างมี

เหตุผลว่าการบนัทกึขอ้มลูทางการบญัชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะดํารงรกัษาไวซ้ึง่

ทรพัยส์นิ และเพื่อใหท้ราบถงึจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการดําเนินการที่ผดิปกติ

อย่างมสีาระสาํคญั รวมถงึมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิารเพื่อทําหน้าทีใ่นการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการระหว่างกนั และระบบควบคุม

ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.5 ในรายงานประจําปี คณะกรรมการบรษิัท ต้องจดัทํารายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย โดยสรุปทีเ่ขา้ใจไดง้่าย รายงานอธบิายถงึความรบัผดิชอบของตนในการจดัทาํ

รายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีรายงานทางการบรหิารทีจ่าํเป็นเพื่อ

การวเิคราะหใ์นรปูแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงนิ และรายงานการตรวจสอบ รายงาน

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรอืกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปรยีบเทยีบกบัจาํนวนครัง้ของ

การประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี 
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4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมถงึรปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย 

4.7 เปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร 

หมวดท่ี 5: ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

  คณะกรรมการบรษิัท ได้รบัการแต่งตัง้จากผู้ถือหุ้นเพื่อกํากบัดูแลแนวทางดําเนินงานของบรษิัท โดยต้อง

ประกอบด้วยผู้มคีวามรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บรษิัท ได้เป็นอย่างด ีมคีวาม

ทุ่มเท และใหเ้วลาอย่างเตม็ที ่โดยกําหนดให้กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง  ทัง้น้ีการดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ ใหม้วีาระการดํารงตําแหน่งไดไ้ม่

เกนิ 9 ปี โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบของคณะกรรมการครอบคลุมถงึการแต่งตัง้ฝ่าย

บรหิารเพื่อรบัผดิชอบการดําเนินธุรกจิ แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรบัผดิชอบเฉพาะเรื่องทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั รบัผดิชอบการดําเนินการประชุมและการปฏบิตัติาม

กฎหมาย 

• องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการตามจํานวนทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กําหนด แต่ต้องมจีํานวนไม่น้อยกว่า 

5 คน นอกจากน้ีกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรอื หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แต่จาํนวนใดจะ

สงูกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอสิระ  ปัจจุบนับรษิทัมกีรรมการจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีม่าจากฝ่าย

บรหิารจํานวน 7 ท่าน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารซึง่มคีุณสมบตัเิป็นอสิระจํานวน 4 ท่าน ซึง่คดิเป็นจํานวนเกนิกว่า    

1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรษิทัทัง้คณะ อนัจะทาํใหเ้กดิการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่างๆ อย่าง

เหมาะสม ทัง้น้ี กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบรษิทัจะต้องพน้จากตําแหน่งในทุกครัง้ของการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี อย่างไรกต็าม กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งใหม่ได ้และ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีการดาํรงตําแหน่งของกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระต้องไม่เกนิกว่า 9 

ปี โดยไม่มขีอ้ยกเวน้  

 

• ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที่

ตดัสนิใจ หากการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดนัจากหน้าที่การงานหรอืครอบครวัหรอืมี

สว่นไดส้ว่นเสยีในเรื่องนัน้ ย่อมบดิเบอืนการตดัสนิใจใหต้ดัสนิเขา้ขา้งตนเอง คนใกลช้ดิ หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

ความเป็นอสิระของกรรมการบรษิทัจงึเป็นเรื่องทีต่้องคํานึงถงึอย่างยิง่ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทั 

ดงันัน้กรรมการบรษิทัทีข่าดความเป็นอสิระไม่ควรทาํหน้าทีต่ดัสนิใจ 

- เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัภายใต้การนําของประธานกรรมการบรษิทั มภีาวะผูนํ้าและสามารถควบคุม

การดําเนินงานของผูบ้รหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรษิัทจงึควรจดัให้มกีารแบ่งแยก

บทบาทหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ออกจากกนัอย่างชดัเจน 

โดยบทบาทหน้าทีป่ระธานกรรมการบรษิทั ม ีดงัน้ี 
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• การกาํกบั ตดิตาม และดแูลใหม้ัน่ใจไดว้า่ การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไป 

อย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร  

• การดแูลใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์ร ทีม่ี

จรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

• การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  และ

มมีาตรการทีด่แูลใหเ้รื่องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม  

• การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะ 

อภปิรายประเดน็สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การสง่เสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจ

ทีร่อบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

• การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็น 

ผูบ้รหิารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

- กรรมการอสิระจะต้องเขา้ถงึขอ้มูลทางการเงนิ และธุรกจิอย่างเพยีงพอที่จะสามารถแสดงความเหน็ได้

อย่างเป็นอสิระ รกัษาประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ประชุมโดยสมํ่าเสมอ และมกีารประชุมร่วมกนัของ

กรรมการอสิระอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ครัง้ พรอ้มทัง้รายงานรบัรองความเป็นอสิระของตนเมื่อไดร้บัการ

แต่งตัง้ และเป็นประจาํทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษิทั 

- กรรมการอสิระต้องมคีวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกีย่วกบัคุณสมบตั ิและขอบเขต

การดาํเนินงานของคณะกรรมการอสิระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

และดูแลไม่ใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั กบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

บรษิทัอื่นซึง่มผีูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่กลุ่มเดยีวกนั นอกจากน้ี ยงัต้องสามารถใหค้วามคดิเหน็ใน

การประชุมไดอ้ย่างเป็นอสิระ  

 

• บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัท มบีทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิัท ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างเคร่งครดั ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี

และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีสาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบรษิทั 

และผู้ถือหุ้น โดยมีการแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board  

Committee) และเลขานุการของบรษิทั และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการชุดย่อย (ไม่เกนิกว่าจาํนวนรวมทีไ่ดร้บั

อนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) 

- พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแต่ละบรษิทั โดย

ครอบคลุมถงึเรื่องดงัต่อไปน้ี 

•   วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  นโยบาย  และแผนกลยุทธ ์ 

• แผนธุรกจิประจําปี งบประมาณประจําปี งบการเงนิสาํหรบังวดไตรมาสและงบการเงนิ

ประจาํปี 

• การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
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• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดบักลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สําคญัใน

องคก์ร  

• การไดม้า การก่อตัง้ การจาํหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงบัซึง่ทรพัยส์นิทีส่าํคญัหรอืธุรกจิใด

ของบรษิทั  

• การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัอํานาจใดๆ ที่คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่น

ดาํเนินการ 

- พจิารณามอบอาํนาจบางประการเป็นการครัง้คราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย 

- หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปตามที่ไดก้ําหนดไว้โดยกฎหมาย  หนังสอื

บรคิณหส์นธ ิ ขอ้บงัคบั  และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ซึง่รวมถงึการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

• กาํหนดวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  นโยบาย  กลยุทธ ์ และเป้าหมายทางการเงนิสาํหรบับรษิทั

และบรษิทัย่อย  รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการดาํเนินงานทีฝ่่ายบรหิาร

เสนอ และกาํกบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

นโยบาย กลยุทธ ์ และเป้าหมายทางการเงนิดงักล่าว  โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่มลูค่าทาง

เศรษฐกจิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• วางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพื่อให้มัน่ใจว่ามกีาร

ดําเนินการทีเ่ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติของคณะกรรมการ มตขิองที่ประชุมผูถ้ือ

หุน้ ดว้ยความสจุรติและระมดัระวงั 

• วางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการ

บรหิารความเสีย่ง  การกาํกบัและตรวจสอบ และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

• ตดิตามและประเมนิผลการทาํหน้าทีบ่รหิารจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหบ้รรลุ

ตามแผนกลยุทธ ์ ภายใตง้บประมาณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

• ดูแลให้มีการจัดทําบัญชี และการเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนทัว่ไป  

• ตรวจตราและดําเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บรษิัทและบรษิัทย่อยได้มกีารปฏบิตัิตาม

จรยิธรรมทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้กําหนดนโยบายของบรษิทัและบรษิทัย่อย

ดา้นกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• มอีํานาจในการแต่งตัง้บุคคลเขา้ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิัท

ย่อยอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย และมกีารกําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแต่งตัง้ไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่รวมถึง

การกําหนดกรอบอํานาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัย่อยในเรื่องสาํคญัตอ้งไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการบรษิทัก่อน  

• มกีารควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีอํานาจอนุมตัิการทํา

รายการระหว่างกนั  การทาํรายการต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มูลฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่มี

นยัสาํคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  
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ทัง้น้ี การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่ม ีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืผู้รบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถ

อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย 

และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้ 

• กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

            คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีพ่จิารณาสรรหาบุคคลเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยมี

กระบวนการดงัน้ี  

 1) กาํหนดคุณสมบตั ิและความรูค้วามชาํนาญแต่ละดา้นทีต่อ้งการใหก้รรมการม ีโดยคํานึงถงึความ

หลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) และเปรยีบเทยีบกบั Board Skill Matrix เพื่อสรรหา

บุคคลผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย  และสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ

บรษิทั  

 2) สรรหากรรมการ โดยนําเสนอชื่อกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  การสรรหาอาจ

พจิารณาจากกรรมการเดมิใหด้าํรงตําแหน่งต่อ หรอืเปิดรบัการเสนอชื่อจากผูถ้อืหุน้ หรอืการใชบ้รษิทัภายนอกช่วยสรร

หา หรอืพจิารณาจากบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชพี (Director Pool)  หรอืการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคล

ทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 

 3) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อมาและคดัเลอืกบุคคลที่ม ีคุณสมบตัิสอดคล้องกบั

เกณฑค์ุณสมบตัทิีก่าํหนดไว ้

 4) ตรวจสอบว่าบุคคลทีจ่ะถูกเสนอชื่อนัน้มคีุณสมบตัติามกฎหมายและ ขอ้กําหนดของหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

 5) ดาํเนินการทาบทามบุคคลทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเกณฑ ์คุณสมบตัทิีก่ําหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจ

ว่าบุคคลดงักล่าวมคีวามยนิดทีีจ่ะมารบัตําแหน่งกรรมการของบรษิทั หากไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้ 

 6) เสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาและบรรจุชื่อในหนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ 

 

• ค่าตอบแทนของกรรมการ 

 บรษิทัได้จดัใหม้คีณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื่อพจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่จะคํานึงถงึผลประกอบการ ขนาดธุรกจิ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนกรรมการ

ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั เพื่อนําเสนอให้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิโดยมแีนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดย

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ต้อง

นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาโดยกําหนดเป็นวาระการประชุมในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 
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2) คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสูง ต้องรายงานเกี่ยวกบันโยบายเรื่องค่าตอบแทน

กรรมการ หลกัการและเหตุผล ไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั  

 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัมแีนวทางในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้า โดยมีการประชุมไม่น้อยกว่า       

6 ครัง้ต่อปี และต้องประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อหน่ึงครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่

ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

2) คณะกรรมการบรษิทั ควรอุทศิเวลา ทุ่มเท และใหค้วามสนใจกบัการดําเนินงานของบรษิทัอย่าง

เต็มที่และพร้อมที่จะเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทัง้น้ี หากกรรมการมีความจําเป็นไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได ้จะตอ้งแจง้ลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3) ประธานกรรมการบรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการจดัวาระการประชุม โดยพจิารณาร่วมกบั

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และมีเลขานุการบรษิัททําหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รบัหนังสอืเชิญ

ประชุม รวมถงึเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7  วนั ยกเวน้เรื่องทีต่อ้งพจิารณาเร่งด่วน 

4) ประธานกรรมการบรษิัท ต้องมัน่ใจว่าคณะกรรมการบรษิทัได้จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอใหแ้ก่

ผู้บริหารในการนําเสนอข้อมูล และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะอภิปรายใน

ประเดน็ทีส่าํคญั 

5) กรรมการบรษิทัทีอ่าจจะมคีวามเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีในวาระการประชุมใดจะต้องงด

ออกเสยีง งดใหค้วามเหน็ในวาระนัน้ หรอืออกจากหอ้งประชุม 

6) การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชดัเจนทัง้ผลการประชุม และ

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใชอ้า้งองิ 

 

9.2   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 ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 
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ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

   

1) พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอก  โดยการเสนอแต่งตัง้จะพจิารณาบุคคล

ซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ีรวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีของ

บรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2) ใหค้วามเหน็ชอบในการ แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3) ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจเชญิใหฝ่้ายจดัการผูบ้รหิาร หรอื   

พนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืสง่เอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจาํเป็น 

4) สามารถว่าจา้งทีป่รกึษา หรอืบุคคลภายนอกตามระเบยีบของบรษิัทมาใหค้วามเหน็หรอืใหค้ําปรกึษาใน

กรณีจาํเป็นอย่างยิง่ 

5) สอบทานรายงานทางการเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจว่า มคีวามถูกต้องและเชื่อถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทํารายงานทางการเงนิ

ทัง้รายไตรมาสและประจาํปี 

6) สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

และอาจเสนอแนะใหม้กีารสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจาํเป็นและเป็นสิง่สาํคญั พรอ้มทัง้นํา

ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในทีส่าํคญัและจําเป็นเสนอคณะกรรมการ

บรษิทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

7) สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

8) เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ตามวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

10) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในเรื่องดงักล่าวให้มีความ

ถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้น้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

11) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

12) รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 4 

ครัง้ 

13) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัท  ซึ่งรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

- ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กําหนด  ของ

ตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

- ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(Charter) 

- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

14) ร่วมใหค้วามเหน็ในการพจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงานของเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

15) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมนิพรอ้มทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิานทีอ่าจเป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์น

การจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกปี 

16) พจิารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อนําเสนอขอ

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

17) ปฏิบตัิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัมคีณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่จีาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

• นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่/ีกรรมการอสิระ 

• นายธรีนิติ ์อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

• นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

• นายจโิรจ พนาจรสั กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

1) พจิารณา กําหนดนโยบายแนวทางปฏบิตัใินเรื่องกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและตดิตามเพื่อใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2) กํากบัดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดูแลกจิการที่ดีของบรษิัทและพนักงานให้สอดคล้องกบัแนว

ปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

3) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 4)   พจิารณา กําหนดนโยบายแนวทางปฏบิตัใินเรื่องกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและติดตามการปฏบิตัติาม

นโยบายอย่างสมํ่าเสมอ 

5) กํากบัดูแลการปฏบิตัิตามนโยบายกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัท และพนักงานให้สอดคล้องกบัแนว

ปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนด 
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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 และคณะกรรมการชุด

ย่อยต่างๆ 

2) กําหนดวธิกีารสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกบัลกัษณะและการ

ดาํเนินกจิการขององคก์ร โดยการกาํหนดคุณสมบตั ิและความรูค้วามชาํนาญแต่ละดา้นทีต่อ้งการใหม้ ี

3) สรรหากรรมการ เมื่อถงึวาระทีจ่ะตอ้งเสนอชื่อกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา โดยการสรร

หาอาจพจิารณาจากกรรมการเดมิใหด้ํารงตําแหน่งต่อ หรอืเปิดรบัการเสนอชื่อจากผูถ้อืหุน้ หรอืการใช้

บรษิทัภายนอกช่วยสรรหา หรอืพจิารณาจากบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชพี หรอืการใหก้รรมการแต่

ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 

4) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคดัเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์

คุณสมบตัทิีก่าํหนดไว ้

5) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้มีคุณสมบัติตามกฎหมายและ ข้อกําหนดของหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

6) ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์ คุณสมบตัิที่กําหนดไว้ เพื่อให้มัน่ใจว่า

บุคคลดงักล่าวมคีวามยนิดทีีจ่ะมารบัตําแหน่งกรรมการของบรษิทั หากไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้ 

7) เสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาและบรรจุชื่อในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ 

8) พจิารณาสรรหาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั      

9) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความ

เหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัข้อมูลการจ่าย

ค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกบับรษิทั และกาํหนดหลกัเกณฑใ์หเ้หมาะสมเพื่อให้

เกิดผลงานตามที่คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัท

ประสบผลสาํเรจ็ 

10) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการ

ดาํเนินงาน และค่าเบีย้ประชุม โดยคาํนึงถงึแนวปฏบิตัทิีอุ่ตสาหกรรมเดยีวกนัใชอ้ยู่ ผลประกอบการและ

ขนาดของธุรกจิของบรษิทั และความรบัผดิชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีบ่รษิทัตอ้งการ 

11) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 
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12) กําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้

พจิารณาไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนุมตัคิ่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

สว่นของกรรมการ ใหค้ณะกรรมการบรษิทันําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

13) พจิารณาความเหมาะสมและใหค้วามเหน็ชอบ ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ใหก้รรมการและ

พนักงาน โดยยึดหลกัให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน

ปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้ในระยะยาวและสามารถรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพ

ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

14) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อนําเสนอขอ

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

15) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมอีํานาจหน้าทีจ่ะขอ ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษา

วชิาชพีอื่นใด เมื่อเหน็จําเป็นด้วยค่าใชจ้่ายของบรษิัท ซึง่การดําเนินการว่าจา้งให้เป็นไปตามระเบยีบ

ปฏบิตัขิองบรษิทั 

16) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเน่ือง กับการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

 

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) พิจารณา และกําหนดเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คําแนะนําเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ ์

โครงสรา้งการจดัการ แผนการดาํเนินงานประจาํปี และงบประมาณของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2) ดําเนินการจดัการใหก้ารดําเนินธุรกจิของบรษิัทและบรษิทัย่อยเป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์

นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

3) ตรวจสอบผลการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

4) ตรวจสอบ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่

คณะกรรมการบรษิทั 

5) ตรวจสอบ และอนุมตัธิุรกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรอืการขายสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทั

ย่อย การจัดการทรพัยากรบุคคล การเงินและการคลงั การบริหารงานทัว่ไป และธุรกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอํานาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท

พจิารณากาํหนดไว ้ 
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6) พจิารณาและตรวจสอบการจดัการความเสีย่ง และระบบการควบคุมความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

โดยการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งและกาํกบัดูแลใหค้ณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการจดัการจะต้อง

รายงานคณะกรรมการบรษิัทหากพบความเสีย่งที่มีผลกระทบต่อบริษัทจนทําให้ไม่สามารถบรรลุผล

ประกอบการตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

7) คณะกรรมการจดัการสามารถมอบอาํนาจใหผู้บ้รหิาร หรอืพนักงาน ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนไดต้าม

ความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจดัการ หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการจดัการจะต้องไม่

กระทาํการหรอือนุมตัริายการใดๆ ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบัตน อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจ

ไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

(ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย)์ ทัง้น้ี การอนุมตัริายการดงักล่าว ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย และหลกัการต่างๆ ที่

กาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

8) จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระเพื่อใหค้วามเหน็หรอืคาํแนะนํา ตามความจาํเป็น 

9) ดาํเนินการใหผู้บ้รหิาร หรอืพนกังานเขา้ประชุมคณะกรรมการจดัการ หรอืใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องที่

มกีารอภปิรายกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการจดัการ  

10) รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบถงึกจิการทีค่ณะกรรมการจดัการดําเนินการภายใต้อํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการจดัการอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี รวมถงึเรื่องอื่นใดที่จําเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ  

11) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ มอีํานาจพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัลงทุนหรอืร่วม

ลงทุน ตลอดจนพจิารณาและอนุมตัิการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเขา้ทํานิติกรรมสญัญา ภายใต้

ขอบเขตอาํนาจการอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนดไว ้

12) พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงนิ เช่น การเปิดบญัช ีการขอสนิเชื่อ 

13) ตรวจสอบ และประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรฉบบัน้ี โดยเป็นการเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการให้เป็นไปตามขอ้กําหนดในกฎบตัร โดยคณะกรรมการจดัการจะนําผลที่ได้รบัจากการ

ประเมนิผลดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรุงการปฏบิตังิานของตนต่อไป 

14) ดาํเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมจีาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

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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ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) จดัทาํนโยบายบรหิารความเสีย่งเพื่อเสนอคณะกรรมการจดัการ พจิารณา ในเรื่องของการบรหิารความ

เสีย่งโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสีย่งหลกั เช่น ความเสีย่งด้านการตลาด ความเสีย่งดา้นสภาพ

คล่อง ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร และความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ เป็นตน้ 

2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดบั

ความเสีย่งขององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

3) ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของ

ระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่าํหนด 

4) ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่อ้งดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการจดัการ เพื่อสอดคลอ้งกบันโยบาย

และกลยุทธท์ีค่ณะกรรมการจดัการกาํหนดไว ้

5) สอบทานกฎบตัรคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อนําเสนอขออนุมตัจิาก

คณะกรรมการจดัการ 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

1) รบัผดิชอบ ดแูล บรหิาร การดาํเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจําวนัของบรษิทั รวมถงึการกํากบั

ดูแลงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน 

เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณ ของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื มตทิี่

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) จดัทาํแผนธุรกจิ และกาํหนดอาํนาจการบรหิารงาน ตลอดจนจดัทํางบประมาณทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ

และงบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัแิละมหีน้าทีร่ายงาน

ความกา้วหน้าตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัดิงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3) กําหนดโครงสร้างองคก์ร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้าง

พนกังาน รวมถงึกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ สาํหรบัพนักงาน

และผู้อยู่ภายใต้บงัคบับญัชาทัง้หมดที่มตีําแหน่งตํ่ากว่าประธานเจ้าหน้าที่บรหิารลงมา ตลอดจนมอบ

อาํนาจและหน้าทีท่ีต่นไดร้บัมอบหมายใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่งักล่าวตามทีต่นอาจพจิารณาเหน็สมควร 

4) ตดิตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบรษิทั เสนอแนะทางเลอืก และกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายและ

สภาพตลาด 

5) ดแูลและควบคุมการปฏบิตังิานต่างๆ ของบรษิทั อาท ิการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายใน     

งานดา้นปฏบิตักิารและสนบัสนุนต่างๆ และงานทรพัยากร 

6) เป็นตวัแทนบรษิทัตลอดจนมอีํานาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากบั

ดแูลอื่นๆ 

7) ดแูลตดิต่อกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ และพนกังาน เพื่อเสรมิชื่อเสยีงและภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 

8) ดแูลใหม้กีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

9) มอีํานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรบัปรุง ระเบยีบ คําสัง่ และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวกบัการทํางานของ

บรษิทั เช่น การบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวนิยัพนกังานและลกูจา้ง  
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10) พจิารณา เจรจาต่อรอง และอนุมตักิารเขา้ทาํนิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการดาํเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของทางบริษัท ทัง้น้ี ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดย

คณะกรรมการบรษิทั ตามตารางอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทั 

11) มอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

12) รบัผดิชอบ ดแูล บรหิารการดาํเนินงาน รวมถงึกาํกบัดแูลนโยบายรวมของบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของ

บรษิทัย่อย 

ทัง้น้ี การใช้อํานาจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถกระทําได้ หากประธานเจา้หน้าที่

บรหิารมสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับรษิทั 

  

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบรษิทั 

การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดย

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้

ความสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ฎหมายกําหนด ซึ่ง

จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1) คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกนิ 15 คน และกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ที่อยู่ในราชอาณาจกัรและกรรมการของบรษิทัจะต้อง

เป็นผูม้คุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด 

2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

- ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่

ทัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้ผู้ใดมากน้อย

เพยีงใดไม่ได ้

- ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป 

- บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลง

มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3) ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้องออกจาก

ตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั 

ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตาํแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้

อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด ้
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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 

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

นัน้ๆ ดว้ย 

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 หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  

2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการทํารายการทางการคา้ที่

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 
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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 

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  

3. ไม่เป็นกรรมการของ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมกีรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื

ของงบการเงนิได ้

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อย

กว่า 3 คน และสมาชกิอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอสิระ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
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 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั มจีํานวนอย่างน้อย  

3 คน  โดยสมาชกิอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และคณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการจดัการ 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการจดัการ ภายใต้คําแนะนําของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

โดยเลอืกจากกรรมการและผูบ้รหิารตามจาํนวนทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสม และเพยีงพอต่อการบรหิารกจิการของ

บรษิทั โดยใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประธานคณะกรรมการจดัการ  

 

องคป์ระกอบและการสรรหาอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจดัการ จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยตอ้งไดร้บัการ

แต่งตัง้จากคณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการจดัการจะแต่งตัง้อนุกรรมการบรหิารความเสีย่งคนหน่ึงเป็นประธาน

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะเป็นพจิารณาเบือ้งตน้ ในการสรรหาคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความสามารถ

บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทกําหนดไว้ได้ เพื่อนําเสนอชื่อให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา

แต่งตัง้ 

 

9.4  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 ขัน้ตอนและวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะขออนุมตันิัน้ตามทีก่าํหนด 
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ไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรพัย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้) อย่าง

ครบถว้นและถูกตอ้ง 

 

9.5  นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการ และผูบ้รหิารในการนําขอ้มูลภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

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 (ถา้ม)ี ของบรษิทั ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่า 
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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

ประโยชน์ในทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางออ้ม โดยไม่คาํนึงว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

7. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ที่

ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย  ห้ามมิให้กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทั และบรษิทัย่อย นําความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย ไป

ใชป้ระโยชน์แก่บรษิทัอื่น 

8. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบรษิัทและบรษิัทย่อย มหีน้าที่ปฏบิตัติามแนวทางการใชข้อ้มูลภายในของ 

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

รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.6         จรรยาบรรณธรุกิจ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีอง บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน)และ 

บรษิทัย่อย (“บรษิทัฯ”) คณะกรรมการบรษิทัจงึมกีารกาํหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมโดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานยดึถอื 

สาํหรบัการปฏบิตัติามค่านิยมร่วมของ บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื ควบคู่ไปกบั

ขอ้บงัคบัและระเบยีบของ บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย โดยมุ่งหวงัใหก้ารบรหิารและ

การปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรม มีประสทิธิภาพ ผดุงเกยีรติและศกัดิศ์ร ีควรแก่ความเชื่อมัน่และ

ไวว้างใจของคู่คา้ ลกูคา้และประชาชน โดยมเีน้ือหาครอบคลุมในเรื่อง ดงัน้ี  

 

1.สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบติัต่อพนักงาน 

 1.1 เคารพในสทิธมินุษยชน โดยไม่เลอืกปฏบิตัดิว้ยสาเหตุอนัเน่ืองมาจากความเหมอืนหรอืความแตกต่าง ทัง้

ทางดา้นเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ รวมถงึเคารพสทิธเิสรภีาพสว่นบุคคล และคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคล 

 1.2 มรีะบบการประเมนิผล การใหผ้ลตอบแทนการปฏบิตังิาน การใหร้างวลัและบทลงโทษ ซึง่อยู่บนพืน้ฐาน

ของความยุตธิรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิและสามารถอธบิายได ้
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 1.3 เปิดโอกาสและใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู ้และความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถงึและ

ต่อเน่ือง พรอ้มทัง้จดัใหม้แีผนการสบืทอดงานในทุกตําแหน่งทีส่าํคญั 

 1.4 ใชเ้กณฑค์วามรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏบิตังิานของพนักงานเป็นตวัชีว้ดั ในการ

พจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย โดยทาํการประเมนิดว้ยความยุตธิรรม เสมอภาค และสามารถอธบิายได ้

 1.5 ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งสมดุลในชวีติของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนใหม้กีจิกรรมทีส่ร้างสรรค ์

และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทัง้พนักงาน ครอบครวั ชุมชน สงัคม และ

ประเทศชาต ิ

 1.6 มีขัน้ตอนหรือกระบวนการพิจารณาในการดําเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมของ

พนกังาน โดยกาํหนดใหม้ขี ัน้ตอน กระบวนการ และกลไกทีช่ดัเจน 

 

2.ชุมชน สงัคม ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภยั 

 2.1 ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั คุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

QSHE อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทัง้ผลกัดนัใหม้กีารนําระบบการจดัการตามมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ

บรหิารงาน 

 2.2 ออกแบบกระบวนการใหบ้รกิารดว้ยความปลอดภยั  

 2.3 ตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินการ เพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั ความ

ปลอดภยั ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 

 2.4 สื่อสารทําความเขา้ใจและให้ความร่วมมอืในการให้ขอ้มูลกบัชุมชนและสงัคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ

ผู้สนใจทัว่ไปอย่างทันสถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของ  บริษัทฯ โดยไม่ปิดบัง

ขอ้เทจ็จรงิ 

 2.5 ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 

 2.6 มุ่งมัน่ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา

คุณภาพชวีติของคนในชุมชน ตามหลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเพื่อใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ 

 2.7 ปลูกฝังจติสํานึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกดิขึน้ในบุคลากรทุกระดบัอย่าง

ต่อเน่ือง 

 2.8 สง่เสรมิ รกัษา และธาํรงไวซ้ึง่จารตีประเพณีและวฒันธรรมทีด่งีามของชาต ิโดยใหค้วามร่วมมอื สนบัสนุน

นโยบายและกจิกรรมต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสงัคมโดยรวม 

 

3.การรบัหรอืให้ทรพัยสิ์นหรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจอย่างหน่ึงอย่างใด 

      3.1 ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ขยนัหมัน่เพยีร และมสีาํนึกรบัผดิชอบ 

 3.2  เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นจรงิทัง้หมด ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อาจทําให้รายงานผลการตรวจสอบ

บดิเบอืนไป 

 3.3  ไม่เรยีกหรอืรบัทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชน์ใดจากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ โดยมเีจตนาเพื่อทีจ่ะใหม้กีาร

กระทาํหรอืละเวน้การกระทาํใดทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืแลกเปลีย่นกบัสทิธพิเิศษจากบรษิทัฯ 

 3.4 ไม่ใชอ้าํนาจในตําแหน่ง/หน้าทีท่ีม่อียู่ในบรษิทัฯ เพื่อเอือ้ประโยชน์สว่นตวั 
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3.5 รบัของขวญั ของทีร่ะลกึในโอกาสทีเ่หมาะสม ตามธรรมเนียมประเพณีเท่านัน้ และมูลค่าของทีร่บัมาไม่

เกนิ 5,000 บาท หากมคีวามจาํเป็นตอ้งรบัของขวญัทีม่มีลูค่าเกนิกว่าทีก่าํหนด ควรรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบั

ชัน้ทราบ และเป็นไปอย่างเปิดเผยดว้ยความโปร่งใส 

 3.6 ไม่มสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอืความสมัพนัธอ์นัอาจก่อใหเ้กดิความบัน่ทอนต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็น

กลาง ทัง้น้ี รวมถงึการกระทาํหรอืความสมัพนัธท์ีข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 

4.ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในการทาํธรุกรรมของบริษทัฯ 

 4.1 หลกีเลีย่งการกระทาํใดๆ อนัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัขององคก์ร หรอืทีอ่าจมผีลกระทบ

ต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที ่

 4.2 ระมดัระวงัเรื่องความสมัพนัธส์ว่นตวักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื ทีเ่ป็นคู่แข่งทาง

การคา้กบับรษิทัฯ รวมทัง้ ความสมัพนัธห์รอืธุรกจิสว่นตวักบัเพื่อนพนกังานดว้ยกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ หรอืมี

ผลกระทบต่อบรรยากาศในการทาํงาน/การปฏบิตัหิน้าที ่

 4.3 ไม่ใช้ประโยชน์จากขอ้มูล หรอืโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบรษิัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์

สว่นตวั หรอืเพื่อผลประโยชน์ในกจิการส่วนตวั หรอื ทํางานอื่นนอกเหนือจากงานของบรษิทัฯ ซึง่ส่งผลกระทบต่องาน

ในหน้าที ่

 4.4 ไม่กระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืเป็นการแข่งขนักบักจิการของ

บรษิทัฯ อนัมผีลใหบ้รษิทัฯ เสยีผลประโยชน์ หรอืไดร้บัประโยชน์น้อยกว่าทีค่วรจะเป็น 

 4.5 ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกีย่วโยงกนัตามขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์(กลต.) อย่างเคร่งครดั 

 

5.การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษทัฯ  

 5.1 หลกีเลีย่งการใชข้อ้มูลภายใน หรอืใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกอื่น หรอืใชส้ารสนเทศทีส่าํคญัทีย่งั

มไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการซือ้ หรอืขายหุน้ของบรษิทัฯ และสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูพงึละเวน้การ

ซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลาหน่ึง ภายหลงัจากทีส่ารสนเทศทีส่าํคญัไดเ้ปิดเผยแลว้กต็าม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้

ลงทุนไดม้กีารประเมนิสารสนเทศนัน้ตามสมควร ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

 5.2 ไม่ใหข้อ้มลูทางการเงนิ แนวโน้มผลประกอบการของบรษิทัฯ ทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืแสดงความ

คดิเหน็ในนามของบรษิัทฯ ต่อสื่อ นักลงทุน นักวเิคราะห์ ที่ปรกึษาภายนอก ไม่ว่าจะผ่านทางอนิเตอร์เน็ต หรอืเวที

สาธารณะใด โดยไม่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ 

 5.3 พงึละเวน้ หรอืหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ต่อบุคคลภายนอก หรอืสื่อมวลชนในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่มนีโยบาย หรอืแนวทางในการดําเนินการในเรื่องนัน้ๆ อย่างชดัเจน หรอืเรื่องอื่นใดทีอ่าจจะ

สง่ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัฯ 

 5.4 จดัเก็บสารสนเทศที่สําคัญที่ยงัไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลบั โดยจํากดัให้รบัรู้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่

ผูเ้กีย่วขอ้งเท่าทีจ่ําเป็น และต้องแจง้ใหเ้จา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งทราบว่า เป็นสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัและมกีารกําหนด

ขอ้จาํกดัในการนําไปใช ้รวมทัง้ขอ้หา้มในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ โดยใชส้ารสนเทศดงักล่าว 

 5.5 ปกป้องขอ้มูลทีไ่ดม้าระหว่างการปฏบิตัหิน้าที ่และไม่นําขอ้มูลทีไ่ดม้าใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรอื

เพื่อการใดทีข่ดัต่อกฎหมาย 

           5.6 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัต้องรายงานการซือ้-ขายหุน้/ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัใหท้ี่

ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ 
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6.การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 

 6.1 ปฏบิตังิานภายใต้กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัฯ เป็นผูก้ําหนดขึน้อย่างเคร่งครดั และมคีวาม

รบัผดิชอบในการค้นหาแนวทาง/คําแนะนําเกี่ยวกบัขอ้กฎหมายต่างๆ ที่มกีารปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิม่เติม

เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 6.2 ศกึษาและทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทัฯ และขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

ตลอดจนการดาํเนินการทางวนิยัและบทลงโทษอย่างชดัเจน และสามารถอธบิายแก่พนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

 6.3 รกัษาความมรีะเบยีบวนิยัในการประพฤต ิและปฏบิตังิานของตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ภายใตข้อบเขต

อนัสมควร โดยคาํนึงถงึสถานการณ์และขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมาะสม และนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 6.4 เคารพและสนับสนุนกจิกรรม / ธุรกรรมทีม่วีตัถุประสงค์ทีถู่กต้องตามกฎหมาย และหลกัจรยิธรรมของ

องคก์ร 

 

7.การใช้ทรพัยสิ์น ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ รวมทัง้ การดแูลรกัษา 

 7.1 ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัในเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ 

 7.2 ไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบับรษิทัฯ 

 7.3  ใช ้Hardware และ Software ทีบ่รษิทัฯ จดัใหเ้พื่อธุรกจิของบรษิทัฯ 

 7.4 ควบคุมบุคคลภายนอกในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมเท่าทีจ่ําเป็นต่อการทํางานให้กบับรษิทัฯ 

และดแูลใหบุ้คคลดงักล่าวปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของบรษิทัฯ อย่าง

เคร่งครดั 

 7.5 รกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (password) ที่ใชใ้นการ

เขา้ถงึระบบขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

 7.6 ใช้ทรพัย์สนิของบริษัทฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทฯ และเพื่อพฒันา

ศกัยภาพในการทาํงาน รวมถงึไม่นําทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั 

 7.7 ปกป้องดแูลทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ มใิหเ้สยีหาย สญูหาย เสื่อมค่า และใชท้รพัยส์นิทางปัญญา

ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ รวมถงึการดแูลรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอย่างเหมาะสม 

 

8.การปฏิบติัต่อลูกค้า และคณุภาพผลิตภณัฑ/์ส่ือสารทางการตลาด 

 8.1 โฆษณาประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ ตามความจรงิ ไม่สรา้งความเขา้ใจผดิ ไม่ขดัต่อ

ศลีธรรมประเพณีอนัดงีาม และไม่ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ในสงัคม 

 8.2 มุ่งมัน่ในการสง่มอบสนิคา้และบรกิารใหต้รงตามขอ้ตกลงทีม่กีบัลกูคา้ 

           8.3 รกัษามาตรฐานและคุณภาพสนิคา้และบรกิาร เพื่อสรา้งความมัน่ใจและความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

           8.4 ยนิดรีบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ และปรบัปรุงแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ีกรณีมขีอ้จํากดัหรอืต้องใชเ้วลาในการ

แกปั้ญหา ตอ้งรบีแจง้ขอ้มลูและสถานะใหล้กูคา้ทราบในเวลาอนัควรและแจง้ความกา้วหน้าในการแกไ้ขเป็นระยะๆ 

          8.5 ไม่เรยีกรบัเงนิ สิง่ของ ผลประโยชน์ใดๆ อนัสอ่ถงึการกระทาํทีเ่ป็นการไม่สจุรติจากลกูคา้ 

 

9.การปฏิบติัต่อคู่สญัญา (คู่ค้าและเจ้าหน้ี) 

 9.1 ปฏบิตัิตามเงื่อนไข ขอ้ตกลง หรอืสญัญาอย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏบิตัิได้ ให้รบีแจ้งเจรจากบั

คู่สญัญาเพื่อหาทางแกไ้ขและเยยีวยาความเสยีหายอย่างเป็นธรรม 
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 9.2 ดําเนินการจดัซื้อจดัหาอย่างโปร่งใส ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทียมกนั ถูกต้อง ชดัเจน 

ครบถว้น เป็นธรรม ตรวจสอบได ้

          9.3 จดัซือ้จดัหาจากผูป้ระกอบการทีป่ฏบิตัติามกฎหมาย ไม่เขา้ข่ายหรอืมปีระโยชน์จากการใชแ้รงงาน หรอื

กระบวนการผลติทีข่ดัต่อกฎหมาย และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคม 

 9.4 คาํนึงถงึคุณภาพ ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารทีจ่ดัซือ้จดัหา อนัอาจจะมผีลต่อสุขภาพ อนามยัของ

ผูใ้ช ้พนกังาน ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 9.5 ไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากงานการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชน์สว่นตวัหรอืผูอ้ื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

         9.6 เจรจาและทาํสญัญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบคู่สญัญา คาํนึงถงึชื่อเสยีงและภาพพจน์ของบรษิทัฯ 

 

10.การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

 10.1 โจมตคีู่แขง่โดยปราศจากขอ้มลูอย่างสมเหตุสมผล 

         10.2 ไม่แสวงหาขอ้มลู ความลบัทางการคา้ของคู่แขง่ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ 

 10.3 สง่เสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม และยดึถอืกตกิาการแขง่ขนัอย่างเคร่งครดั 

         10.4 ไม่ทาํความตกลงใดๆ กบัคู่แขง่ขนัหรอืบุคลลใด ทีม่ลีกัษณะเป็นการลดหรอืจาํกดัการแขง่ขนัทางการคา้ 

         10.5 คํานึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการดําเนินธุรกจิ และผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ ดําเนินธุรกจิ

อย่างมจีรรยาบรรณ 

         เพื่อใหบุ้คลการของบรษิทัมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทั

ได้กําหนด  ทางบริษัทได้จัดให้ผู้บริหารและพนักงาน ทําแบบประเมินตนเองตามหลักการกํากบัดูแลกิจการที่ด ี  

(Corporate Governanace Self Assesment) และยงัไดจ้ดัใหม้โีครงการคดัเลอืกพนักงานดเีด่นดา้นการมจีรยิธรรมใน

การดาํเนินงานเป็นประจาํปีละ 1 ครัง้  โดยแบ่งเป็นระดบัพนักงาน และระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป โดยเกณฑก์ารคดัเลอืกได้

นําแนวทางมาจากจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 

 

9.7  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

สาํหรบัปีบญัช ี2559 – 2561 กลุ่มบรษิทั มผีูส้อบบญัชแีละมคี่าตอบแทนผูส้อบบญัชดีงัต่อไปน้ี 

 

รอบบญัชี ผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนสาํหรบั

การสอบบญัชี 

(บาท) 

ค่าบริการอ่ืน 

(บาท) 

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

ปี 2560 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 8,123,000 - 

ปี 2561 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 7,245,000 - 

 

9.8      การนําหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 มาปรบัใช้ 

             บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จํากดั (มหาชน) ได้ให้ความสําคญักบัการนําหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดี

สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) ทีส่าํนักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (สาํนักงาน ก.ล.ต.) ได้จดัทําและประกาศใช ้ โดยในปี 2561 บรษิัทไดม้กีาร

ดาํเนินการในเรื่องต่างๆ ดงัน้ี 



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

 

74 
  
 

 

1. คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิาราณาผลการประเมนิโครงการสาํรวจการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน

ไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ทีจ่ดัโดย สถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบตัิต่างๆ ให้

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์รวมทัง้ขอ้เสนอแนะของโครงการประเมนิดงักล่าว 

2. คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที่ดใีห้ความเหน็ชอบการจดัทําแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานและดูแล

การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการแต่ละคณะ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ใชใ้นการพจิารณา

ทบทวนการปฏบิตังิานในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนประเมนิของคณะกรรมการทุกคณะ และ ผลคะแนน

ประเมนิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ในปี 2561 อยู่ในระดบั “ดเียีย่ม”   

3. คณะกรรมการบรษิทั ไดก้าํกบัดแูลให ้บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะทํา

ให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล  และมกีารปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ตามหลกัการกํากบั

ดูแลกจิการที่ดี  ตามแนวที่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเสนอแนะ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของ COSO  

 

9.9         การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกืจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ  

   จากผลประเมินโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2561 (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ทีจ่ดัโดย สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  บรษิทั ได้

พจิารณาถงึผลการประเมนิและมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันามาตรฐานการกํากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ใน

การทบทวนและสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ประจาํปี 2561 ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารทบทวนหวัขอ้ “คุณสมบตั”ิ 

และ “วาระการดํารงตําแหน่ง” ของกฎบตัรเพื่อใหส้อดคล้องตามมาตรฐานของ ASEAN Corporate Governance 

Scorecard ในปัจจุบนั และสอดคล้องกับหลักปฏิบตัิที่ 3 ว่าด้วยการเสริมเสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness) ตามทีก่ําหนดไวใ้นหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG Code) ของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

หวัขอ้ “คุณสมบตั”ิ เสนอใหเ้พิม่เตมิขอ้ความดงัน้ี 

“กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง” 

หวัขอ้ “วาระการดาํรงตําแหน่ง” เสนอใหเ้พิม่เตมิขอ้ความดงัน้ี 

“การดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ ให้มวีาระการดํารงตําแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี” 

โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

 

 

 

 

 

 



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

 

75 
  
 

 

 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 โดยบรษิทัจะดําเนินการเปิดเผยขอ้มูล

ในการปฏบิตัติามแนวทางการรบัผดิชอบต่อสงัคม ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  บรษิทัไดก้าํหนดนโยบาย

การบรหิารจดัการเพื่อความยัง่ยนืที่ครอบคลุมการดําเนินการด้านธุรกจิ ดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้น

สงัคม 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 ยดึมัน่ในความถูกต้อง 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) บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา 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) บุคลากรของบริษัทสามารถใช้ชื่อ และตําแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็น 

ผู้จ ัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัท หรือตําแหน่งในบริษัทในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วย

วตัถุประสงคใ์ด 

10) บุคลากรของบรษิทั ควรใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้เพื่อสรา้งความสามคัค ีช่วยเหลอื

เกือ้กลูกนั รวมทัง้กจิกรรมเพื่อสงัคมทีบ่รษิทัจดัขึน้ 

11) หา้มบุคลากรของบรษิทั กระทาํการทีก่่อความเดอืดรอ้น ราํคาญ บัน่ทอนกาํลงัใจผูอ้ื่น ก่อใหเ้กดิ 
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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 

อุบตักิารณ์โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ําหนดไวไ้ว ้ โดยในปี 2561 บรษิทัไม่มอุีบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วย

ของพนกังานอนัเน่ืองจากการปฏบิตังิาน 

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 
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1) สาํรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกจิทีด่าํเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่า ก่อใหเ้กดิความเสีย่งหรอืมผีลกระทบ 

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 

 กลุ่มบรษิัท มกีารจดัการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านให้กบักลุ่มลูกค้าสําคญั คู่ค้าของ

บริษัท บริษัทเอกชน สมาคม สถาบนัอบรม และมหาวิทยาลยั อาทิ การอบรมเรื่องการขนส่งสนิค้าอนัตราย และ

ขอ้กําหนดการขนส่งสนิคา้อนัตรายทางอากาศ ทางทะเล และทางถนน การจําแนกและตดิฉลากสารเคมทีี่เป็นระบบ

เดยีวกนัทัว่โลก การประเมนิความเสีย่งสารเคม ี การอบรมเรื่องกรอบขอ้กําหนดและกฎหมายการจดัการสารเคมใีน

ประเทศไทย การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน การคา้ระหว่างประเทศและขอ้กําหนดทางการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

 การเขา้ร่วมในฐานะทีป่รกึษาและผูท้รงคุณวุฒใินหน่วยงานราชการ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม และสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ เป็นตน้ 

2. ภาคอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์

 กลุ่มบรษิัทมสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจสิติกสท์ัง้ในและต่างประเทศ ผ่านการดํารงตําแหน่ง

เป็นกรรมการสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ  ผูแ้ทนของกลุ่มบรษิทัมกีารปรบัปรุงและทบทวนกลไก

การรบัรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพีในสาขาผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ  ผูใ้หบ้รกิารขนส่ง

ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และศูนย์กระจายสนิค้าระหว่างประเทศ โดยความร่วมมอืระหว่าง สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี และ

สมาคมผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ (TIFFA) ทัง้น้ีในปีทีผ่่านมายงัมกีารผลกัดนัและขบัเคลื่อนในสาขาอื่นๆ 

เพิม่เติมจากโลจสิติกส ์คอื การขนส่งและการจดัเกบ็สารเคมีและสนิค้าอนัตราย โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบนั

คุณวุฒวิชิาชพี และสมาคมผูป้ระกอบธุรกจิวตัถุอนัตราย (HASLA) 

         ทางผู้แทนของกลุ่มบรษิัทยงัเป็นวทิยากรในงาน Thailand’s International Logistics Fair (TILOG-

LOGISTIX 2018) ทีจ่ดัโดยกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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3. ภาคอุตสาหกรรมเคม ี

 ผูแ้ทนของกลุ่มมสี่วนร่วมในการพฒันาและขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตรก์ารจดัการสารเคมแีห่งชาติฉบบัที่ 5 

(พ.ศ. 2561-2569) ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันายุทธศาสตรก์ารจดัการสารเคมทีี ่

มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน นอกจากน้ียงัมผีูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัเป็นทีป่รกึษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเคม ีรองประธาน

และคณะกรรมการของกลุ่มย่อย Responsible Care® ดแูลดว้ยดว้ยความรบัผดิชอบ ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรมเคม ี  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และยงัไดร่้วมเป็นคณะกรรมการสมาคมผูป้ระกอบธุรกจิวตัถุอนัตราย (Hazardous 

Substances Logistics Association: HASLA) เช่น การจดัการประชุมสามญัประจําปี การจดัการสมันาและฝึกอบรม

ใหก้บับรษิทัสมาชกิของสมาคม การเป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมของสมาคมทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น และยงัมสี่วน

สาํคญัในการขบัเคลื่อนเชงินโยบายและเชงิปฏบิตัสิาํหรบักฎหมายใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสารเคมแีละสนิค้า

อนัตราย  

4. พนกังานของบรษิทั 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากร และมุ่งเน้นในการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่าง

ต่อเน่ือง จงึพฒันาระบบทีร่องรบัขอ้กําหนดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการพฒันาแผนการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้

อย่างเป็นระบบใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบรษิทั  และเพื่อการปฏบิตังิานอย่างเป็นประโยชน์สงูสุดต่อทุกฝ่าย  จงึไดม้กีาร

สง่พนักงานเขา้ร่วมอบรมเรื่องการดําเนินงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัอย่างต่อเน่ือง อาท ิ

การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเลและทางอากาศ โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน การบรหิารจดัการขนส่งสนิค้า 

การบรกิารจดัการคลงัสนิคา้ การขนส่งสนิค้าอนัตรายทางทะเล ทางอากาศ และทางถนน การจดัเกบ็วตัถุและสนิค้า

อนัตราย การอบรมทางบญัชแีละจดัซือ้ การอบรมการดาํเนินงานสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม การอบรมการควบคุมการรกัษา

ความปลอดภยัสนิคา้ทางอากาศ การอบรมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัสาํหรบัสนิคา้อนัตราย การอบรมการป้องกนัอนัตราย

จากรงัส ี 

5. ภาคสถาบนัการศกึษา และมหาวทิยาลยัต่างๆ  

 กลุ่มบริษัทให้ความสําคัญอย่างมากในด้านการศึกษา ทางผู้แทนกลุ่มบริษัทเป็นที่ปรึกษาให้กับทาง

คณะกรรมการนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในช่วงทศวรรษทีผ่่าน 

มาทางบรษิทัเน้นการมสี่วนร่วมในการเผยแพร่ความรูด้้านโลจสิตกิสใ์หก้บัสถาบนัการศกึษา และมหาวทิยาลยัต่างๆ 

โดยมตีวัแทนผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัไปเป็นวทิยากรอบรมความรูด้า้นโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน ใหก้บัสถาบนัธุรกจิ

การขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ (ITBS) รวมทัง้การจดัการอบรมหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัองคค์วามรูด้า้นโลจสิตกิสใ์หแ้ก่

นกัศกึษา อาท ิการจดัการอบรมเรื่องการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ การจดัการอบรมเรื่องการจดัการขนส่งสนิคา้อนัตราย 

การจดัการอบรมเรื่องหลกัการทาํธุรกจิและคาํศพัทเ์ฉพาะทางสาํหรบัธุรกจิผูร้บัจดัการขนสง่ระหว่างประเทศ  

 

10.4.2 กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัโดยตรง (CSR after process) 

1. กจิกรรมทาํดเีพื่อสงัคม และกจิกรรมเพื่อสาธารณะ 

• การสนับสนุนการจดักจิกรรมการแข่งกอลฟ์ร่วมกบั Air Cargo Golf  Club Golf  โดยบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ 

เอเชยี คารโ์ก จํากดั ไดเ้ป็นผูส้นับสนุนหลกัในการจดังาน The Annual AGC Tournament 2018 ของ Air 

Cargo Golf  Club เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน 2561 ณ Royal Hills จ. นครนายก และไดม้กีารร่วมกนับรจิาค

ทุนการศกึษาและอุปกรณ์กฬีาใหโ้รงเรยีนบา้นดงวทิยาคาร และโรงเรยีนหวัเขาแกว้ 
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• การจดักจิกรรม “ปันน้ําใจ สายใยผกูพนั สานฝันบา้นราชาวด”ี โดยทมีผูบ้รหิารและพนักงานของ บรษิทั ทรพิ

เพลิ ไอ มารไิทม ์เอเยนซสี ์จาํกดั และ บรษิทั ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั ร่วมกนับรจิาคเงนิ สิง่ของ 

 

เครื่องใช ้และอาหาร รวมทัง้ทํากจิกรรมสนัทนาการมอบรอยยิม้ใหก้บัน้องๆ ผูพ้กิาร ที่อยู่ในการดูแลสถาน

สงเคราะหเ์ดก็พกิารทางสมองและปัญญาบา้นราชาวดชีาย  

 

2. กจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้ม 

• โครงการ “Growing stronger, Growing together” กลุ่มบรษิทั มกีารนําภาพถ่ายดา้นสิง่แวดลอ้มจาก

ช่างภาพมอือาชพีมาใชใ้นปฏทินิและไดอารีปี่ 2562 เพื่อกระตุ้นจติสาํนึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สะทอ้นให้

เหน็ถงึความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตทิีก่ําลงัจะหมดไปหากไม่ไดร้บัการดูแล และ

ยงันํากระดาษรีไซเคลิมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลติ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัท ยงัสนับสนุนเงิน

บรจิาคใหก้บัมลูนิธผิูพ้ทิกัษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื เพื่อช่วยเหลอืเจา้หน้าทีป่่า

ไมผู้ป้ฏบิตัหิน้าทีอ่นุรกัษ์ผนืป่าและสตัวป่์า 

 

  

 ระบบการควบคุมภายในทีด่มีคีวามสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน โดยระบบการควบคุมภายในทีด่ี

จะสามารถช่วยป้องกนั บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยี

ไดเ้ป็นอย่างด ี ดงันัน้ บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญักบัการมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและเป็นไปตามหลกัการการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี ตามแนวที ่ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของ 

COSO ทีก่ําหนดไวเ้ป็นกรอบโครงสรา้งทีเ่ชื่อมต่อกนัของการควบคุมภายใน (Internal Control Framework)  โดยมี

องคป์ระกอบหลกั 5 ประการ และหลกัการขององคป์ระกอบอกี 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเหน็ภาพของแต่ละสว่นได้

ชดัเจนยิง่ขึน้  โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2561 

เมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2561   ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2561 ครัง้ที ่6/2561 เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 

2561 และ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562   คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้

ซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารของบรษิทั และไดต้อบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

ในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 ประการคอื 

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3. การควบคุม การปฏบิตังิาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอและมปีระสทิธผิลในการดูแลการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทั และบรษิทัย่อยจากการทีบุ่คคลหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว นําไปใชโ้ดย    

 

 11.การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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มชิอบหรอืโดยไม่มอีํานาจ รวมทัง้มกีารจดัทําบญัช ีรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องกบัสภาพและลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิของบรษิทั  รวมถงึมรีะบบควบคุมภายในเรื่องการทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลต่างๆ ไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจจดัการ มกีารบนัทกึบญัชทีีถู่กต้องครบถ้วนเพื่อใหง้บการเงนิ

มคีวามน่าเชื่อถอื 

   อน่ึง เพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการกํากบัดูแลกจิการมี

ประสทิธผิลและมกีารปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อช่วยใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวไ้ด ้บรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้ 

ผูต้รวจสอบภายในทีเ่ป็นบุคคลภายนอกไดแ้ก่ บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จาํกดั (“ผูต้รวจสอบภายใน”) โดยมนีางสาวศชินม ์

โชติวีรสถานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ขึ้นให้เป็นผู้ดูแลประสานงานกับบริษัท เคพีเอส ออดิท จํากัด (“ผู้

ตรวจสอบภายใน”)   ทัง้น้ี “ผูต้รวจสอบภายใน”  มหีน้าทีต่รวจสอบความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดย “ผู้

ตรวจสอบภายใน” มีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารทบทวนกฎบตัรเป็นประจําทุกปี เพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั จงึกําหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และและผูบ้รหิารของบรษิทัฯเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จาํกดั ไดนํ้าผลจากการบรหิารความเสีย่งของฝ่ายบรหิารในปี 2560 มาใชเ้ป็นขอ้มูล

เพื่อจดัทาํแผนการตรวจสอบประจาํปี 2561 และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาอนุมตัแิผนงาน โดยเน้น

การให้ความมัน่ใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล บญัชีและการเงิน ด้านประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการ

ปฏิบตัิงาน และด้านการปฏบิตัิตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  สุดท้ายน้ี ผลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบ

ภายในได้ประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 

2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) และการควบคุมภายในราย

ระบบงาน ไดแ้ก่ ระบบรายได ้(การขายและการบรกิารลูกคา้,การบรหิารการขาย การจดัหาลูกคา้,การรบัการคําสัง่ซือ้,

การรบัชาํระเงนิ,การควบคุมเครดติ,การบรหิารตน้ทุนบรกิาร,การปรบัปรุงและปิดบญัช)ี โดยครอบคลุมทัง้กระบวนการ

จัดซื้อต้นทุน และการรับเงินค่าบริการจากลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และ

กระบวนการกําหนดราคาขาย ทีจ่ะช่วยให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารควบคุมความเสีย่งเรื่องการป้องกนัทุจรติคอร์รปัชัน่ที่

สอดคลอ้งกบันโยบายทุจรติคอรร์ปัชัน่   นอกจากน้ียงัมกีารตรวจสอบ ระบบการบรหิารบุคคล (การสรรหาบุคคล การ

ฝึกอบรม เงนิเดอืนและค่าแรง) ระบบการบรหิารสนิทรพัยถ์าวร และระบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT General 

Control, IT Application Control , IT Security) รวมถงึตดิตามประเดน็คงคา้งจากการตรวจสอบภายในไตรมาสที1่-3  

ปี2561 ซึง่จากการตรวจสอบพบว่าระบบควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเหมาะสมเพยีงพอมปีระสทิธผิล ทาํใหม้คีวาม

มัน่ใจไดว้่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและความร่วมมอืของฝ่ายบรหิาร ทําใหป้ระเดน็ทีพ่บจากการตรวจสอบได้

ถูกแกไ้ขปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้เป็นสว่นใหญ่  

อย่างไรกด็ ีสาํหรบัผลการตรวจสอบทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ขและป้องกนันัน้ ทางฝ่ายจดัการและฝ่าย

บรหิารไดม้กีารบรหิารจดัการโดยจดัทําแผนในการดําเนินการแกไ้ขและตดิตามเพื่อให้สามารถถูกแกไ้ขปรบัปรุงแล้ว

เสรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้
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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 แอร ์เอก็ซเ์พรส จาํกดั TAX ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั เอเชยี กราวด ์เซอรว์สิ จาํกดั AGS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

บรษิทั 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 Pte.,Ltd. TIL ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย TLG 

Triple i International Japan Co.,Ltd. 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 

DG Packaging Pte. Ltd. DGPS ถอืหุน้รอ้ยละ 50 โดย TLG 

*CWT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยู่ระหว่างการชาํระบญัชี 

 

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 

2560 และงวดปี 2561 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั อาร ์แอนด ์เค ทรานเซอรว์สิ จาํกดั (“R&K”) ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่ทุกประเภท เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ 

HTM โดยถอืหุน้รอ้ยละ 40 

บรษิทั จ ีทร ีโกลจสีตกิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(“G3”)  

ดาํเนินธุรกจิในการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วกบัการเป็นตวัแทนขนสง่

สนิคา้ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ CKT โดยถอืหุน้รอ้ยละ 28 

บรษิทั สามมติร กรนีพาวเวอร ์จาํกดั (“สามมติร”) เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิตดิตัง้วสัดุอุปกรณ์และชิน้สว่น ระบบ

ก๊าซสาํหรบัรถยนต ์เครื่องจกัรกล โดยม ีนายเกรกิไกร          

จรีะแพทย ์ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ ดาํรงตําแหน่ง

เป็นกรรมการ 

บรษิทั บสิซเินสอะไลเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (“BIZ”) เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการคา้และผลติเครื่องมอืเครื่องใช้

แพทย ์เครื่องมอืวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ยารกัษาโรค เป็น

บรษิทัที ่นายวฒุพิงษ ์โมฬชีาต ิกรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ของบรษิทัฯ ดาํรงตําแหน่งเป็นประธาน

กรรมการและกรรมการอสิระ และ นายวภิธูา ตระกลูฮุน 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ดาํรง

ตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบดว้ย 

บรษิทั ซมิโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั(มหาชน) 

(“ซมิโฟน่ี”) 

เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิใหบ้รกิารโทรคมนาคมบรหิารอื่นๆ  

เป็นบรษิทัที ่นายวฒุพิงษ์ โมฬชีาต ิกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ 

บรษิทั สปรงิ มเินราล วอเตอร ์จาํกดั(มหาชน) 

(“สปรงิ มเินราล”) 

เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิผลติและจดัจําหน่ายน้ําดื่ม เป็นบรษิทั

ที ่ นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผู้

ถอืหุน้อยู่ 
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 รายการท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมและให้กู้ยืมเงิน 

1.  รายการค่าบรกิารขอหนงัสอืคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิ โดยใชว้งเงนิหนงัสอืคํ้าประกนัของ TLG  
 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง TLG กบั  GCN-MM 
 

GCN-MM ขอหนังสือคํา้ประกนัจากสถาบนั

การเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือคํา้ประกนัของ 

TLG 

• คา่ธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนั 

 

 

 

 

 

 
 

  

- 

 

 

 

 

 
 

136,653 

 

 

 

 

GCN-MM ได้มีการจดัทําหนังสือคํ้า

ประกนัวงเงนิ 13,665,300 บาท โดยใช้

วงเงินหนังสือคํ้าประกันจากสถาบัน

การเงนิ TLG โดย GCN-MM ต้องจ่าย

ชําระค่าธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัรา

รอ้ยละ 1.0 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่าการใชว้งเงนิคํ้า

ประกันดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่ม 

บริษัทฯ เน่ืองจากไม่ต้องนําบัญชีเงินฝาก

ประจําเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั ซึง่ไม่ถอืว่า

เป็นภาระทางการเงนิของ TLG เน่ืองจากมี

การคดิคา่ธรรมเนียมระหวา่งกนั 
 

รายการระหว่าง TLG กบั GSA-MM 
 

GSA-MM ขอหนังสือคํา้ประกนัจากสถาบนั

การเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือคํา้ประกนัของ 

TLG 

• คา่ธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

184,312 

 

 

 

GSA-MM ได้มีการจดัทําหนังสือคํ้า

ประกนัวงเงนิ 18,431,180 บาท โดยใช้

วงเงินหนังสือคํ้าประกันจากสถาบัน

การเงนิ TLG โดย GSA-MM ต้องจ่าย

ชําระค่าธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัรา

รอ้ยละ 1.0 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่าการใชว้งเงนิคํ้า

ประกันดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลุ่ม 

บริษัทฯ เน่ืองจากไม่ต้องนําบัญชีเงินฝาก

ประจําเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั ซึง่ไม่ถอืว่า

เป็นภาระทางการเงนิของ TLG เน่ืองจากมี

การคดิคา่ธรรมเนียมระหวา่งกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง TLG กบั ECA-BKK 
 

ECA-BKK ขอหนังสือคํา้ประกนัจากสถาบนั

การเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือคํา้ประกนัของ 

TLG 

• คา่ธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนั 

• ลกูหน้ีคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

 

 
 

519,979 

ตน้งวด             535,316 

เพิม่ขึน้              556,377      

ลดลง           (1,063,762) 

สิน้งวด               27,931 

 

 

 
 

475,414 

ตน้งวด                27,931 

เพิม่ขึน้              508,693 

ลดลง              (536,624) 

สิน้งวด                      -     

 

 

 

 

 

ECA-BKK ได้มีการจดัทําหนังสือคํ้า

ประกนัวงเงนิ 47,541,445 บาท โดยใช้

วงเงินหนังสือคํ้าประกันจากสถาบัน

การเงนิ TLG โดย ECA-BKK ต้องจ่าย

ชําระค่าธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัรา

รอ้ยละ 1.0 

 

 

 

 

รายการดงักล่าวไดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว ในการประ ชุมวันที่  2 0 

กุมภาพนัธ์ 2561 ปัจจุบนัเป็นการจ่ายชําระ

คนืลกูหน้ีคา่ธรรมเนียม ซึง่ไมถ่อืวา่เป็นภาระ

ทางการเงินของ TLG เน่ืองจากมีการคิด

ค่าธรรมเนียมระหว่างกัน และรายการ

ดงักลา่วจะเกดิขึน้ปีละ 1 ครัง้ 

 

รายการระหว่าง TLG กบั ANI 
 

ANI ขอหนังสือคํา้ประกนัจากสถาบนัการเงิน 

โดยใช้วงเงินหนังสือคํา้ประกนัของ TLG 

• คา่ธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนั 

• ลกูหน้ีคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

178,155 

ตน้งวด              283,702    

เพิม่ขึน้              190,626     

ลดลง              (283,702) 

สิน้งวด              190,626 

 

 

 

 

30,000 

ตน้งวด              190,626    

เพิม่ขึน้                32,100     

ลดลง              (190,626) 

สิน้งวด                32,100 

 

 

 

 

ANI ได้มีการจดัทําหนังสอืคํ้าประกนั

วงเงนิ 3,000,000 บาท โดยใช้วงเงิน

หนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน 

TLG โดย ANI ต้องจ่ายชําระ

ค่าธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัรารอ้ย

ละ 1.0 

 

 

 

รายการดงักล่าวไดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว ในการประ ชุมวันที่  2 0 

กุมภาพนัธ์ 2561 ปัจจุบนัเป็นการจ่ายชําระ

คนืลกูหน้ีคา่ธรรมเนียม ซึง่ไมถ่อืวา่เป็นภาระ

ทางการเงินของ TLG เน่ืองจากมีการคิด

ค่าธรรมเนียมระหว่างกัน และรายการ

ดงักลา่วจะเกดิขึน้ปีละ 1 ครัง้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง TLG กบั CKT 
 

CKT ขอหนังสือคํา้ประกนัจากสถาบนั

การเงิน โดยใช้วงเงินหนังสือคํา้ประกนัของ 

TLG 

• คา่ธรรมเนียมในการขอวงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนั 

• ลกูหน้ีคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

- 

ตน้งวด                        -   

เพิม่ขึน้                        -     

ลดลง                          - 

สิน้งวด                        - 

 

 

 

 

61,700 

ตน้งวด                        -    

เพิม่ขึน้                66,019     

ลดลง                          - 

สิน้งวด                66,019 

 

 

 

 

CKT ได้มกีารจดัทําหนังสอืคํ้าประกนั

วงเงนิ 6,170,000 บาท โดยใช้วงเงิน

หนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน 

TLG โดย CKT ต้องจ่ายชําระ

ค่าธรรมเนียมใหก้บั TLG ในอตัรารอ้ย

ละ 1.0 

 

 

 

รายการดงักล่าวไดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว ในการประ ชุมวันที่  2 0 

กุมภาพนัธ์ 2561 ปัจจุบนัเป็นการจ่ายชําระ

คนืลกูหน้ีคา่ธรรมเนียม ซึง่ไมถ่อืวา่เป็นภาระ

ทางการเงินของ TLG เน่ืองจากมีการคิด

ค่าธรรมเนียมระหว่างกัน และรายการ

ดงักลา่วจะเกดิขึน้ปีละ 1 ครัง้ 
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2.  รายการการกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง TLG กบั ANI 

ANI กู้ยืมเงิน TLG  

• เงนิกูย้มื 

 

 

 

 

• ดอกเบีย้รบั 

• ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

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  

 

 

 

ตน้งวด          2,250,000

เพิม่ขึน้                      - 

ลดลง                         - 

สิน้งวด           2,250,000 

 

140,625 

ตน้งวด              11,944  

เพิม่ขึน้             175,300 

ลดลง             (175,300)  

สิน้งวด               11,944  

 

 

 

 

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 27 

กนัยายน 2560 ANI ไดต้กลงเขา้ทําสญัญา

เงินกู้ยืมกับ TLG เพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจจํานวนเงนิ

รวมทัง้สิ้น 2,250,000 บาท โดยมอีตัรา

ดอกเบี้ยเท่ากบั MLR ต่อปี ซึ่งเป็นอตัรา

ดอกเบี้ยที่เป็นราคาตลาด โดยป็นการให้

กูย้มืตามสดัสว่นเงนิลงทุน 

  

ANI ได้ทําการจ่ายชําระดอกเบี้ยตาม

สญัญาเงนิกูย้มืใหก้บั TLG ทุกสิน้เดอืน 

 

 

 

 

 

สญัญาเงนิกูย้มืดงักล่าวไดม้กีารอนุมตัิ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในวนัที ่

8 สงิหาคม 2560   7 พฤศจกิายน 2560 

20 กุมภาพนัธ ์2561 8 พฤษภาคม 

2561  7 สงิหาคม 2561 และ              

13 พฤศจกิายน 2561 ปัจจบุนัเป็นการ

จา่ยดอกเบีย้ตามสญัญา  ซึง่เป็นอตัรา

ดอกเบีย้ทีส่มเหตุสมผล 
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัการให้และใช้บริการ 

1. รายการบรษิทัร่วม เช่าพืน้ทีส่าํนกังานและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

รายการ 

 ขนาดของรายการ  

ลกัษณะรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง TLG กบั ECU 

ECU เช่าพืน้ท่ีสาํนักงานของ TLG 

• คา่เช่าสาํนกังานและคา่บรกิารต่างๆ 

• ลูกหน้ีคา่เช่า 

 

 

 

 

 

 

4,005,808 

ตน้งวด             482,805 

เพิม่ขึน้          4,279,915 

ลดลง          (4,632,650)  

สิน้งวด             130,070 

 

 

4,115,635 

ตน้งวด             130,070 

เพิม่ขึน้          4,358,369 

ลดลง           (3,985,192)  

สิน้งวด             503,247 

 

 

ECU ได้ทําสญัญาการเช่าพืน้ที่สํานักงาน 

และใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ของ 

TLG เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2559 โดยมี

อัตราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาด 

และมกีารพจิารณาต่อสญัญาใหมทุ่ก 3 ปี 

 

  

 

รายการดงักล่าวได้มีการพจิารณา และ

อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ใน

การประชุมวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มี

ความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มี

ความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นการเช่า

ใช้อาคารสาํหรบั สํานักงานของบรษิทัใน

กลุม่ ซึง่มคีวามสะดวกในการดาํเนินธุรกจิ 

อกีทัง้อตัราคา่เชา่และใหบ้รกิาร เป็นอตัรา

เชา่ปกตทิีม่รีาคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด             

 

รายการระหว่าง TLG กบั CKT 

CKT เช่าพืน้ท่ีสาํนักงานของ TLG 

• คา่เช่าสาํนกังานและคา่บรกิารต่างๆ 

• ลูกหน้ีคา่เช่า 

 

 

 

  2,247,067 

ตน้งวด             128,285 

เพิม่ขึน้          2,400,581 

ลดลง          (2,381,658) 

สิน้งวด             147,208 

 

 

 

2,282,177 

ตน้งวด             147,208 

เพิม่ขึน้          2,411,690 

ลดลง           (2,452,329) 

สิน้งวด             106,569 

 

 

 

CKT ไดท้ําสญัญาการเช่าพื้นที่สํานักงาน 

และใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ของ 

TLG เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2559 โดยมี

อัตราค่าเช่าและบริการตามกลไกตลาด 

และมกีารพจิารณาต่อสญัญาใหมทุ่ก 3 ปี 

 

 

รายการดงักล่าวได้มีการพจิารณา และ

อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ใน

การประชุมวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มี

ความเห็นว่าการเช่าพื้นที่และบริการ มี

ความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นการเช่า

ใช้อาคารสาํหรบั สํานักงานของบรษิทัใน

กลุม่ ซึง่มคีวามสะดวกในการดาํเนินธุรกจิ 

อกีทัง้อตัราคา่เชา่และใหบ้รกิาร เป็นอตัรา

เชา่ปกตทิีม่รีาคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

 



 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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2. รายการการใชบ้รกิารดา้นบรกิารขนสง่และกระจายสนิคา้อนัตรายและสารเคม ีและบรกิารหวัลากตูค้อนเทนเนอรก์บั R&K 

 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง HLM กบั R&K 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย

และสารเคมี และบริการหวัลากตู้คอนเทน

เนอร ์

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

34,194,249 

ตน้งวด           3,042,115 

เพิม่ขึน้          34,194,249   

ลดลง          (33,511,458) 

สิน้งวด          3,724,905 

 

 

 

28,779,348 

ตน้งวด           3,724,905 

เพิม่ขึน้          28,779,348  

ลดลง          (29,151,142) 

สิน้งวด           3,353,111 

 

 

 

R&Kเป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งและ

กระจายสนิคา้อนัตรายและสารเคม ีและ

บรกิารหวัลากตูค้อนเทนเนอร ์ซึง่เป็นผู้

ถอืหุน้ใหญ่ของ HTM โดยถอืหุน้รอ้ยละ 

40 
 

R&K บรกิารขนส่งและกระจายสนิค้า

อันตรายและสารเคมี และบริการหัว

ลากตูค้อนเทนเนอรใ์หก้บั HLM โดยมี

อตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยไม่ไดเ้ป็นการพงึ

พิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด 

ทัง้น้ีการคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา

ตลาด 



 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง DGP กบั R&K 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอันตราย

และสารเคมี และบริการหวัลากตู้คอนเทน

เนอร ์

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

52,658 

ตน้งวด                 4,600

เพิม่ขึน้               52,658 

ลดลง               (54,958) 

สิน้งวด                 2,300 

 

 

 

 

 22,900 

ตน้งวด                 2,300

เพิม่ขึน้               22,900 

ลดลง                (25,200) 

สิน้งวด                       - 

 

 

 

DGP ใช้บริการขนส่งและกระจาย

สินค้าอันตรายและสารเคมี และ

บริการหัวลากตู้คอนเทนเนอร์กับ 

R&K โดยมอีตัราค่าบรกิารตามกลไก

ตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกต ิโดยไม่ไดเ้ป็นการพงึ

พงิบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้แต่อยา่งใด ทัง้น้ี

การคดิราคากเ็ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

 

3. รายการการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละกจิกรรมต่อเน่ืองของบรษิทัร่วมในกลุ่ม 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง TLG กบั ECU 

ค่าระวางขนส่งทางเรือ 

• คา่ขนสง่และคา่ธรรมเนียม 

• เจา้หน้ีคา่ขนสง่และคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

    1,176,781 

ตน้งวด               12,628 

เพิม่ขึน้           1,259,156 

ลดลง           (1,268,789) 

สิน้งวด                 2,995 

 

 

10,166,820 

ตน้งวด               2,995 

เพิม่ขึน้        10,937,190 

ลดลง          (9,831,554) 

สิน้งวด          1,108,631 

 

 

 

 

TLG จ่ายค่าระวางขนส่งทางเรอืใหก้บั 

ECU ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปกติของ

ธุรกิจ โดยมีอตัราค่าบริการตามกลไก

ตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของกลุม่บรษิทั 



 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชัน่ในการหาลกูค้า 

• รายไดค้า่คอมมชิชัน่ 

• ลูกหน้ีคา่คอมมชิชัน่ 

 

 

 7,328,691 

ตน้งวด           3,493,052 

เพิม่ขึน้           7,841,699      

ลดลง          (10,644,055) 

สิน้งวด              690,696  

 

4,953,310 

ตน้งวด            690,696 

เพิม่ขึน้          5,258,041     

ลดลง          (5,067,750) 

สิน้งวด            880,987 

 

TLG เ ป็นผู้แนะนําลูกค้าจาก

ต่างประเทศเพื่อมาใช้บริการขนส่ง

สินค้ ากับ  ECU โดยจะ ได้ ร ับ ส่ วน

แบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์จากรายไดด้งักล่าว

โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดค่า

นายหน้าตามราคาตลาด 

 

รายได้ค่านําด่ืม 

รายไดค้า่น้ําดื่ม 

 

  - 

 

 

3,465 

 

 

เป็นราคาทีเ่ทา่กบัตน้ทุนที ่TLG จา่ย

ใหก้บั Supplier โดยเป็นตน้ทุนถวัเฉลีย่

ของราคาตอ่ใบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยมกีารคดิราคาตาม

ราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง TLG กบั CKT 

ค่าระวางขนส่งทางเรือ 

• คา่ขนสง่และคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

 

  - 

 

 

 

 

 

432,627  

 

 

 

TLG จ่ายค่าระวางขนส่งทางเรอืใหก้บั 

CKT ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปกติของ

ธุรกิจ โดยมีอตัราค่าบริการตามกลไก

ตลาด 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของกลุม่บรษิทั 

 



 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายได้ค่านําด่ืม 

รายไดค้า่น้ําดื่ม 

 

 

  - 

 

 

 

225 

 

 

 

เป็นราคาทีเ่ทา่กบัตน้ทุนที ่TLG จา่ย

ใหก้บั Supplier โดยเป็นตน้ทุนถวัเฉลีย่

ของราคาตอ่ใบ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยมกีารคดิราคาตาม

ราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง TLG กบั สปริง มิเนราล 

ค่านําด่ืม 

• คา่น้ําดื่ม 

 

 

  - 

 

 

 

31,500 

 

 

 

TLG ซือ้น้ําดื่มสกรนีตราสญัลกัษณ์

บรษิทัจาก สปรงิ มเินราล โดยมอีตัรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยมกีารคดิราคาตาม

ราคาตลาด 

 

 

รายการระหว่าง HLM กบั ECU 

ค่าธรรมเนียมในการใช้ตวัแทน 

• คา่ธรรมเนียม 

• เจา้หน้ีคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

380,448 

ตน้งวด                 8,480 

เพิม่ขึน้              380,448 

ลดลง              (384,889) 

สิน้งวด                 4,039 

 

 

 

563,706 

ตน้งวด               4,039 

เพิม่ขึน้            563,706 

ลดลง            (567,745) 

สิน้งวด                      - 

 

 

 

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ HLM 

ขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ โดยต้อง

ใชต้วัแทน ของ ECU เน่ืองจาก HLM ไม่

มตีวัแทนการขนสง่ทางเรอืทีท่่าเรอืนัน้ๆ 

โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 
 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 



 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

จาํหน่ายสต๊ิกเกอรสิ์นค้าอนัตราย 

• รายไดจ้ากการจากขาย 

 

 

- 

 

 

1,600 

 

 

 

HLM จาํหน่ายสติก๊เกอรส์นิคา้อนัตราย

และสารเคมใีห ้ECU โดยมอีตัรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง HLM กบั CKT 

ค่า BL ท่ีทางสายเรือ CK ออกให้กบั

ลกูค้าของ HLM 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

 

201,608 

ตน้งวด               28,500 

เพิม่ขึน้              201,608 

ลดลง              (228,808) 

สิน้งวด                 1,300 

 

 

 

328,002 

ตน้งวด               1,300 

เพิม่ขึน้            328,002 

ลดลง            (329,302) 

สิน้งวด                      - 

 

 

 

HLM ใช้บรกิารขนส่งทางเรอืของ CKT 

ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ตามปกตใินกลุ่ม โดยมอีตัราค่าบรกิาร

ตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง HLM กบั HTM 

ให้บริการจดัทาํบญัชี และบริหารงาน 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

  944,553 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้              944,553 

ลดลง              (939,362) 

สิน้งวด                 5,191 

 

 

 

1,241,000 

ตน้งวด               5,191 

เพิม่ขึน้          1,241,000 

ลดลง          (1,125,281) 

สิน้งวด            120,910 

 

 

HLM ให้บรกิารจดัทําบญัชี และดูแล

บรหิารงานใน HTM ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม

ที ่HLM ถอืหุน้อยู ่เพื่อลดความซ้ําซ้อน

ในการบริหารและเป็นการควบคุม

ค่าใช้จ่าย HTM จงึว่าจา้งใหท้าง HLM 

เป็นผู้บรหิารงานและดําเนินการจดัทํา

บญัชใีหก้บัทาง HTM 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้

กลุ่มบรษิทัฯ ของHLM เพื่อลดความซบัซ้อน

ในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมี

การคดิคา่บรกิารในอตัราทีส่มเหตุสมผล  
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย

และสารเคมี 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

40,144,765 

ตน้งวด           3,353,124 

เพิม่ขึน้          40,144,765 

ลดลง          (40,445,429) 

สิน้งวด           3,052,460 

 

 

35,476,399 

ตน้งวด          3,052,461 

เพิม่ขึน้        35,476,399 

ลดลง        (34,910,834) 

สิน้งวด          3,618,026 

 

 

HTM ใหบ้รกิารดา้นการกระจายสนิคา้

ใหก้บัลูกคา้หลกัๆของบรษิทั HLM ซึง่

รองรบังานรถทีเ่ป็น 4 ลอ้และ 6 ลอ้ 

โดยมอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง HLM กบั HLM-SG 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย

และสารเคมี  

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

3,542,449 

ตน้งวด           1,186,553 

เพิม่ขึน้           3,542,449 

ลดลง           (4,180,539)  

สิน้งวด              548,463 

 

 

 

3,116,400 

ตน้งวด            548,464 

เพิม่ขึน้          3,116,400 

ลดลง          (2,998,974)  

สิน้งวด            665,890 

 

 

 

HLM-SG ดําเนินธุรกิจให้บรกิารด้าน

การขนส่งสินค้าด้านเคมีและสินค้า

อันตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหาก

ทาง HLM มีลูกค้าที่ต้องการขนส่ง

สนิคา้เคมแีละสนิคา้อนัตรายในประเทศ

สิงคโปร์ ทาง HLM จะใช้บริการ    

HLM -SG ซึ่งเป็นตวัแทนโดยตรงของ 

HLM 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

ให้บริการด้านโลจิสติกสค์รบวงจรสาํหรบั

สินค้าเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

6,647,130 

ตน้งวด           1,487,106 

เพิม่ขึน้           6,647,130 

ลดลง           (5,835,808) 

 

 

7,417,719 

ตน้งวด          2,298,428 

เพิม่ขึน้         7,417,719 

ลดลง          (7,395,880) 

 

 

เป็นการให้บริการในกรณีที่ HLM-SG 

มลีูกคา้ที่ต้องการบรกิารดา้นโลจสิตกิส์

ครบวงจรสําหรบัสินค้าเคมีภัณฑ์และ

สินค้าอนัตรายในประเทศไทย ทาง 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

สิน้งวด           2,298,428 สิน้งวด          2,320,267 HLM-SG กจ็ะใช้บรกิาร HLM ซึ่งเป็น

บรษิทัแมข่อง HLM-SG 
 

ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง HLM กบั DGPS 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย

และสารเคมี  

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

- 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้                       - 

ลดลง                         -  

สิน้งวด                       - 

 

 

 

136,688 

ตน้งวด                      - 

เพิม่ขึน้            136,688 

ลดลง            (128,839) 

สิน้งวด                7,849 

 

 

DGPS ดําเนินธุรกิจจําหน่ายและ

ใหบ้รกิารบรรจภุณัฑส์นิคา้ดา้นเคมแีละ

สินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ซึ่ง

หากทาง HLM มีลูกค้าที่ต้องการ

บรกิารบรรจุภณัฑ์สนิค้าเคมแีละสนิค้า

อนัตรายในประเทศสงิคโปร ์ทาง HLM 

จะใช้บริการ DGPS ซึ่งเป็นตวัแทน

โดยตรงของ HLM 
 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็วา่รายการดงักล่าว 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง DGP กบั DGPS 

ค่ากล่องสินค้าอนัตรายและสารเคมี  

• ตน้ทุนคา่กล่อง  

• เจา้หน้ีคา่กล่อง  

 

 

- 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้                       - 

ลดลง                         -  

สิน้งวด                       - 

 

 

 2,012,623 

ตน้งวด                      - 

เพิม่ขึน้          2,012,623 

ลดลง          (1,883,276) 

สิน้งวด            129,347 

 

 

DGPS ดําเนินธุรกิจจําหน่ายและ

ใหบ้รกิารบรรจภุณัฑส์นิคา้ดา้นเคมแีละ

สนิค้าอนัตรายในประเทศสงิคโปร์ ซึ่ง

หากทาง DGP จะซื้อบรรจุภณัฑส์นิคา้

เคมแีละสนิคา้อนัตรายจากทาง DGPS 

ซึง่เป็นตวัแทนโดยตรงของ DGP 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

 

ค่าบริการขนส่งและกระจายสินค้า

อนัตรายและสารเคมี  

• คา่บรกิาร 

 

 

 

- 

 

 

 

 

6,596 

 

 

 

DGPS ดําเนินธุรกิจจําหน่ายและ

ให้บรกิารบรรจุภณัฑ์สนิค้าดา้นเคมแีละ

สินค้าอันตรายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง

หากทาง DGP มลีูกคา้ทีต่อ้งการบรกิาร

ขนส่งสินค้าฯในประเทศสิงคโปร์ ทาง 

DGP จะใช้บริการ DGPS ซึ่งเป็น

ตวัแทนโดยตรงของ DGP 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยมกีารคดิราคาตาม

อตัราราคาตลาด 

ค่าโฆษณาในกลุ่ม IATA  

คา่โฆษณา  

 

 

- 

 

 

 

62,907 

 

 

 

DGP จ่ายค่าโฆษณากลุ่มบรษิทัฯ ที่

จําหน่ายบรรจุภณัฑข์อง DGPS ในสื่อ

ของ IATA 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

รายได้ค่าบริการขนส่งและกระจายสินค้า

อนัตรายและสารเคมี  

• รายไดค้า่บรกิาร 

 

 

- 

 

 

 

172,782 

 

 

DGP การดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการ

ขนส่งสนิค้าด้านเคมแีละสนิค้าอนัตราย

ในประเทศไทย ซึ่งหากทาง DGPS มี

ลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าเคมีและ

สินค้าอันตรายในประเทศไทย ทาง 

DGPS จะใช้บริการ DGP ซึ่งเป็น

ตวัแทนโดยตรงของ DGPS 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยมกีารคดิราคาตาม

อตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายได้ค่ากล่องสินค้าอนัตรายและ

สารเคมี  

• รายไดค้า่กล่อง  

 

 

- 

 

 

 

658 

 

 

 

DGP การดําเนินธุรกิจให้บรกิารด้าน

การขนส่งสินค้าด้านเคมีและสินค้า

อันตรายในประเทศไทย ซึ่งหากทาง 

DGPS มลีูกค้าที่ต้องการขนส่งสนิค้า

เคมแีละสนิค้าอนัตรายในประเทศไทย 

ทาง DGPS จะใชบ้รรจุภณัฑ ์DGP ซึ่ง

เป็นตวัแทนโดยตรงของ DGPS 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง DGP กบั HTM 

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอนัตราย

และสารเคมี  

• ค่าบริการขนส่ง 

 

 

 

 

- 

 

 

 

17,200 

  

 

 

 

 

DGP ใชบ้รกิารขนสง่และกระจายสนิคา้

อนัตรายและสารเคม ีกบั HTM โดยมี

อตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการคา้ปกต ิโดยไม่ไดเ้ป็นการพงึ

พิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด 

ทัง้น้ีการคิดราคาก็เป็นไปตามอัตราราคา

ตลาด 

 

 

 

 



 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

99 
 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง DGP กบั ECU 

ให้บริการระวางสินค้า 

• รายไดค้า่ระวาง 

 

 

10,000 

 

 

 

2,000 

 

 

 

DGP เกบ็ค่าเอกสาร ใบอนุญาตขินส่ง

วั ต ถุ อั น ต ร า ย ท า ง อ า ก า ศ ย า น         

(DG Permit) กบั ECU โดยมอีตัรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

ให้บริการบรรจภุณัฑ ์

• รายไดค้า่บรกิาร 

 

                        51,900 

 

 

 13,400  

 

DGP ใหบ้รกิารบรรจุภณัฑ ์ECU โดย

มอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด  

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

ให้บริการขนส่ง 

• รายไดค้า่บรกิารขนสง่ 

 

 

7,500 

 

 

5,100 

 

 

DGP ใหบ้รกิารขนสง่กบั ECU โดยมี

อตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง TAX กบั G3 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

 

2,423,380 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้           2,423,380 

ลดลง           (2,405,229) 

สิน้งวด               18,151 

 

 

166,913 

ตน้งวด              18,151 

เพิม่ขึน้            166,913 

ลดลง            (177,921) 

สิน้งวด              7,143 

 

 

G3 เป็นลูกค้าของ TAX ในการใช้

บริการขนส่งทางอากาศ โดยมีอัตรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง TAX กบั ECU 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

8,081,058 

ตน้งวด              628,719 

เพิม่ขึน้           8,081,058 

ลดลง           (8,337,010) 

สิน้งวด              372,767 

 

 

9,487,816 

ตน้งวด            372,767 

เพิม่ขึน้          9,487,816 

ลดลง          (9,103,686) 

สิน้งวด          756,897 

 

 

ECU เป็นลูกคา้ของ TAX ในการใช้

บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของ

กลุ่ม โดยมีอตัราค่าบริการตามกลไก

ตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง TAX กบั ANI 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

 

 

 

4,911 

 

 

 

9,416 

 

 

 

ANI เป็นลูกค้าของ TAX ในการใช้

บริการขนส่งทางอากาศตามปกติของ

กลุ่ม โดยมีอตัราค่าบริการตามกลไก

ตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ

ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็น

รายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการทํารายการ

ทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตรา

ราคาตลาด 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

 

ให้เช่าและบริการ 

• รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่เช่าและบรกิาร 

 

  

 1,650,243 

ตน้งวด                 1,941 

เพิม่ขึน้           1,650,243 

ลดลง           (1,650,045)       

สิน้งวด                 2,139 

 

 

1,730,888 

ตน้งวด               2,139 

เพิม่ขึน้          1,730,088 

ลดลง          (1,731,672)       

สิน้งวด               1,355 

 

 

TAX ให ้ANI เช่าพืน้ที่สํานักงาน และ

ให้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการตาม

กลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ

ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่าการเช่าพื้นที ่มคีวาม

สมเหตุสมผลเนื่ องจากเป็นการเช่าใช้พื้นที่

สาํนกังานของบรษิทัในกลุ่ม ซึ่งเพิม่ความสะดวก

ในการดาํเนินธุรกจิ อกีทัง้อตัราค่าเช่า เป็นอตัรา

เช่าปกตทิีม่รีาคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด  

ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• คา่บรกิาร 

เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

9,897,986 

ตน้งวด             275,707 

เพิม่ขึน้          9,897,986 

ลดลง         (10,098,730) 

สิน้งวด              74,963 

 

 

19,037,170 

ตน้งวด              74,963 

เพิม่ขึน้        19,037,170 

ลดลง        (18,966,756) 

สิน้งวด            145,377 

 

 

TAX เป็นลูกคา้ของ ANI ในการใชบ้รกิาร

ขนส่ งทางอ ากาศ  ร ะหว่ า งปร ะ เทศ

ตามปกตขิองกลุ่ม โดย ANI ดําเนินธุรกจิ

เป็นตัวแทนสายการบนิเจจูแอร์ และสาย

การบนิแลนชลิ ีซึง่ ANI เป็นผูป้ระกอบการ

รายเดียวที่ดูแลการตลาดและการขาย

ระวางสินค้าให้แก่สายการบินสําหรับ

เส้นทางการบินขาออกจากประเทศไทย 

โดยมอีตัราค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง TAX กบั ECA-BKK 

ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• คา่ใชบ้รกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

17,942,890 

ตน้งวด           1,068,412 

เพิม่ขึน้          17,942,890 

 

 

15,067,750 

ตน้งวด          1,225,530 

เพิม่ขึน้        15,067,750 

 

 

TAX เป็นลูกคา้ของ ECA-BKK ในการ

ใช้บริการขนส่งทางอากาศตามปกติ

ของกลุ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตาม

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา
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รายการ 

ขนาดของรายการ 
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ลดลง          (17,785,772) 

สิน้งวด           1,225,530 

ลดลง        (15,051,623) 

สิน้งวด          1,241,657 

กลไกตลาด รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง TIL กบั ECA-HK 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

31,876,754 

ตน้งวด           6,078,182 

เพิม่ขึน้          31,876,754 

ลดลง          (34,867,170) 

สิน้งวด           3,087,766 

 

 

27,637,253 

ตน้งวด          3,087,766 

เพิม่ขึน้        27,637,253 

ลดลง        (28,695,138) 

สิน้งวด          2,029,881 

 

 

ECA-HK ประกอบกิจการ Cargo 

Agent ในประเทศ ฮ่องกง เป็นตวัแทน

ในการช่วยหาสินค้าขาเข้าให้แก่กลุ่ม

บรษิทั  
 

การกําหนดราคาค่าขนส่งนัน้จะเป็น

ราคาที่บ ริษัทฯ เสนอ ให้กับ ลู กค้ า 

wholesale ทัว่ไปซึง่เป็นราคา ค่าขนส่ง

ทางอากาศแบบ Wholesale(Whole 

sale Air Freight) โดยมอีตัราค่าบรกิาร

ตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด  

 

 

รายการระหว่าง TIL กบั ECA-GZ 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

24,786,468 

ตน้งวด         5,366,993 

เพิม่ขึน้        24,786,468 

ลดลง        (27,622,302) 

 

 

23,475,839 

ตน้งวด          2,531,159 

เพิม่ขึน้        23,475,839 

ลดลง        (23,077,154) 

 

 

ECA-GZ ประกอบกจิการ Cargo Agent 

ในประเทศจีน เป็นตวัแทนในการช่วย

หาสนิคา้ขาเขา้ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั 
 

การกําหนดราคาค่าขนส่งนัน้จะเป็น

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา
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รายการ 

ขนาดของรายการ 
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สิน้งวด         2,531,159 สิน้งวด          2,929,844 ราคาที่บ ริษัทฯ เสนอ ให้กับ ลู กค้ า 

wholesale ทัว่ไปซึง่เป็นราคา ค่าขนส่ง

ทางอากาศแบบ Wholesale(Whole 

sale Air Freight) โดยมอีตัราค่าบรกิาร

ตามกลไกตลาด  

 

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

รายการระหว่าง TIL กบัFreightwork-HK 

ให้บริการขนส่งทางอากาศ 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

67,823,342 

ตน้งวด        22,256,312 

เพิม่ขึน้        67,823,342 

ลดลง        (82,659,735) 

สิน้งวด         7,419,919 

 

 

48,428,192 

ตน้งวด          7,419,919 

เพิม่ขึน้        48,428,192 

ลดลง        (46,957,382) 

สิน้งวด         8,890,729 

 

 

Freightwork-HK ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร 

Cargo Agent ในประเทศฮ่องกง เป็น

ตัวแทนในการช่วยหาสินค้าขาเข้า

ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั 
 

การกําหนดราคาค่าขนส่งนัน้จะเป็น

ราคาที่บ ริษัทฯ เสนอ ให้กับ ลู กค้ า 

wholesale ทัว่ไปซึง่เป็นราคา ค่าขนส่ง

ทางอากาศแบบ Wholesale(Whole 

sale Air Freight) โดยมอีตัราค่าบรกิาร

ตามกลไกตลาด  

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

รายการระหว่าง TAC กบั ANI 

รายได้ค่าท่ีปรึกษา 

• รายไดค้า่ทีป่รกึษา 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

  

 

 

               1,710,000 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้           1,710,000 

ลดลง           (1,557,525) 

 

 

               1,882,500 

ตน้งวด            152,475 

เพิม่ขึน้          1,882,500 

ลดลง          (2,034,975) 

 

 

รายได้ค่าที่ปรกึษาการดําเนินงาน โดย

มอีตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการสนับสนุนทางธุรกิจให้แก่บรษิทั

ร่วม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน
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สิน้งวด              152,475 

 

สิน้งวด                      - 

 

ของบริษทัในกลุ่มบริษทัฯ  โดยมีการคิด

ค่าบรกิารในอตัราที่สมเหตุสมผลและเป็นไป

ตามราคาตลาด 
 

 

ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 

• คา่บรกิาร 

• เจา้หน้ีคา่บรกิาร 

 

 

144,607 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้              144,607 

ลดลง              (123,492) 

สิน้งวด               21,115 

 

 

439,331 

ตน้งวด              21,115 

เพิม่ขึน้            439,331 

ลดลง            (449,531) 

สิน้งวด             10,915 

 

 

TAC ใช้บรกิาร ANI ในการใช้บรกิาร

ขนส่งทางอากาศ ในกรณีที่ทาง TAC 

ไม่มีเส้นทางขนส่งนัน้ๆ โดยมีอัตรา

คา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

รายการระหว่าง TAC กบั ECA-BKK 

รายได้ค่าบตัรน้ํามนั 

• รายไดค้า่บตัรน้ํามนั 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

62,951 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้               62,951 

ลดลง               (62,951) 

สิน้งวด                        - 

 

 

64,260 

ตน้งวด                      - 

เพิม่ขึน้              64,260 

ลดลง              (56,480) 

สิน้งวด                7,780 

 

 

เป็นราคาที่เท่ากบัต้นทุนที่ TAC จ่าย

ใหก้บั Supplier เรยีกเกบ็คา่ใช้จ่ายตาม

จรงิ 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการทดรองจ่ายค่าน้ํามนั โดยมี

การเรยีกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่ง

เป็นการดาํเนินธรุกจิปกต ิ

 

รายการระหว่าง TAC กบั ECU 

ค่าตัว๋เครื่องบิน 

• รายไดค้า่ตัว๋เครื่องบนิ 

• ลกูหน้ีคา่ตัว๋เครื่องบนิ 

  

 

 

10,421 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้                       - 

 

 

22,085 

ตน้งวด                      - 

เพิม่ขึน้              22,085 

 

 

เป็นราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ TAC จ่าย

ใหก้บั Supplier โดยเป็นตน้ทุนถวัเฉลี่ย

ของราคาตอ่ใบ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการทดรองจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

ลดลง                         - 

สิน้งวด                        - 

ลดลง              (12,960) 

สิน้งวด                9,125 

โดยมกีารเรยีกเก็บตามค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิ 

ซึง่เป็นการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

 

 

รายการระหว่าง TMA กบั CKT 

ใช้บริการนําเข้าและส่งออกตู้สินค้าทาง

เรือ 

• คา่บรกิาร 

 

 

 

23,644 

 

 

 

 

10,935 

 

 

 

CKT ใหบ้รกิารนําเขา้และสง่ออกตู้

สนิคา้ทางเรอืใหก้บั ทาง TMA ซึ่งเป็น

บรกิารปกต ิ  โดยมอีตัราคา่บรกิารตาม

กลไกตลาด 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

ให้บริการด้านบริหารงาน 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

2,700,339 

ตน้งวด                       -  

เพิม่ขึน้           2,700,339 

ลดลง           (2,653,102)    

สิน้งวด               47,237        

 

 2,491,190 

ตน้งวด              47,237  

เพิม่ขึน้          2,491,190 

ลดลง          (2,325,074)    

สิน้งวด            213,353       

 

TMA ใหบ้รกิารดา้นบรหิารงานสายเรอื 

ดา้น Adminธรุการ กบัทาง CKT โดยมี

อตัราคา่บรกิารตามกลไกตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้

กลุ่มบริษัทฯ ของ TLG โดยมีการคิด

คา่บรกิารในอตัราทีส่มเหตุสมผล  

 

ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหวัลาก 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

208,000 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้              208,000 

 

 

233,000 

ตน้งวด               2,800 

เพิม่ขึน้            233,000 

 

 

TMA ใหบ้รกิารลากตูส้นิคา้ใหก้บั CKT 

โดยเรยีกเกบ็ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

ลดลง              (205,200) 

สิน้งวด                 2,800 

ลดลง            (217,600) 

สิน้งวด              18,200 

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง TMA กบั ECU 

ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหวัลาก 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

139,315 

ตน้งวด                      - 

เพิม่ขึน้             139,315 

ลดลง              (116,356) 

สิน้งวด               22,959 

 

 

 

126,819 

ตน้งวด              22,959 

เพิม่ขึน้            126,819 

ลดลง              (83,038) 

สิน้งวด              66,740 

 

 

 

TMA  ใหบ้รกิารลากตูข้อง ECU โดย

เรยีกเกบ็ค่าบรกิารตามอตัรากลไก

ตลาด 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

 

รายการระหว่าง TMA กบั G3 

ให้บริการลากตู้สินค้าโดยรถหวัลาก 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

786,700 

ตน้งวด                       - 

เพิม่ขึน้              786,700 

ลดลง              (693,063) 

สิน้งวด               93,637 

 

 

2,721,924 

ตน้งวด              93,637 

เพิม่ขึน้          2,721,924 

ลดลง          (2,354,052) 

สิน้งวด            461,509 

 

 

TMA  ใหบ้รกิารลากตูส้นิคา้ตามคาํสัง่

งาน โดยเรยีกเกบ็ค่าบรกิารตามอตัรา

กลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

รายการระหว่าง TSC กบั BIZ 

รายได้ค่าบริการจดัเกบ็สินค้าในคลงั 

• รายไดค้า่บรกิาร 

• ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

174,783 

ตน้งวด               24,527

 

 

228,078 

ตน้งวด             28,696

 

 

เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที ่

BIZ มาใช้บรกิารกบั TSC โดยมอีตัรา

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

เพิม่ขึน้              187,018 

ลดลง              (182,849) 

สิน้งวด               28,696 

เพิม่ขึน้           244,044 

ลดลง            (210,723) 

สิน้งวด              62,017 

 

คา่บรกิารตามกลไกตลาด เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

 

 

รายการระหว่าง TSC กบั นายวิรชั นอบ

น้อมธรรม 

รายได้ค่าบริการจดัเกบ็สินค้าในคลงั 

• รายไดค้า่บรกิาร 

ลูกหน้ีคา่บรกิาร 

 

 

- 

ตน้งวด                       -

เพิม่ขึน้                       - 

ลดลง                         - 

สิน้งวด                        - 

 

 

48,270 

ตน้งวด                      -

เพิม่ขึน้              51,649 

ลดลง              (46,673) 

สิน้งวด                4,976 

 

 

เป็นค่าบริการจัดเก็บสินค้าในคลังที ่

นายวิรชั นอบน้อมธรรม มาใช้บรกิาร

กบั TSC โดยมีอตัราค่าบริการตาม

กลไกตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทํา

รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคา

ตามอตัราราคาตลาด 
 

รายการระหว่าง AGS กบั G3 

• ค่าธรรมเนียมคลงัสินค้า 

 

 

- 

 

 

66,227 

 

 

เป็นค่าธรรมเนียมการใช้คลังสินค้า

ระหว่างประเทศที่ G3 มาใช้บรกิารกบั

AGS โดยมีอัตราค่าบริการตามกลไก

ตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ

ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็น

รายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการทํารายการ

ทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตรา

ราคาตลาด 

รายการระหว่าง AGS กบั ANI 

• รายได้ค่าบริการบริหารงาน 

 

 

 

 

- 

 

 

924,000 

 

 

AGS ให้บริการด้านบริหารงานทาง

อากาศ ด้าน Adminธุรการ กบัทาง 

ANI โดยมอีตัราค่าบริการตามกลไก

ตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ

ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็น

รายการการสนับสนุนทางงานธุรการให้กลุ่ม

บริษัทฯ ของ TLG โดยมกีารคดิค่าบริการใน

อตัราทีส่มเหตุสมผล  
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รายการ 

ขนาดของรายการ 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 

รายการระหว่าง AGS กบั ซิมโฟน่ีฯ 

• ค่าใช้บริการสญัญาณความเรว็สงู 

 

 

- 

 

 

515,500 

 

 
 

เป็นค่าบรกิารที่ AGS ใช้บรกิารชุมสาย

อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูง ภายในท่าอากาศ

ยานดอนเมอืง  กบั ซิมโฟนี่ฯ โดยมอีตัรา

ค่าบรกิารตามกลไกตลาด 

 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ

ดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็น

รายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นการทํารายการ

ทางการค้าปกติ โดยมีการคิดราคาตามอัตรา

ราคาตลาด 
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นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั 

 

1. มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

การเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทํา

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร

ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้กฎเกณฑต่์างๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์

ฯ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการปฏบิตัิตามข้อกําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (56-1) ดว้ย 

ในกรณีทีก่ฎหมายกาํหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื

หุ้นก่อนการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้

ความเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิัทฯ หรอืผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มัน่ใจว่าการเข้าทํารายการตามที่เสนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บรษิทัฯ   ทัง้น้ี การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และการทํารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลง

ทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกัการดงัน้ี 

• การทาํรายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 การทาํรายการระหว่างกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ระหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อย 

กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง บรษิัทเสนอขออนุมตัิในหลกัการจากคณะกรรมการบรษิัทให้

คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัิการทําธุรกรรมดงักล่าวได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มขี้อตกลงทางการค้าใน

ลกัษณะเดียวกบัที่วิญ�ูชนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่

ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรอืบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  ทัง้น้ี บรษิัทจะจดัทํา

รายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการ

ในทุกไตรมาส 

 

• การทาํรายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป จะต้องถูกพจิารณาและใหค้วามเหน็

โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

ทัง้น้ี ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

กรณีทีม่รีายการระหว่างกนัของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี

ส่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกบัความจําเป็นในการเขา้ทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพจิารณาเงื่อนไข

ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของ
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บุคคลภายนอก และ/หรอื ราคาตลาด และ/หรอื มรีาคาหรอืเงื่อนไขของการทํารายการดงักล่าวในระดบัเดยีวกนักบั

บุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทํารายการดงักล่าวนัน้มีการกําหนดราคาหรือเงื่อนไขที่

สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจ

เกิดขึ้น บริษัทจะจดัให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรอืผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั

ดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

ทัง้น้ี ในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการทําธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้มขีอ้ตกลงทาง

การคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ชูนพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที่

ปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะจดัทาํรายงาน

สรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในครัง้ต่อไป  

สาํหรบัการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนันัน้ ผูท้ี่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนได้เสยีใน

การทํารายการจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนัดงักล่าว ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่าการเขา้ทํา

รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั  หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  แต่เป็นการทํา

รายการทีบ่รษิทั ไดค้าํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้น้ี บรษิทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปีของบรษิทั (แบบ 56-1) 

บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขัน้ตอนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกบัการทํารายการระหว่างกนั 

รายการที่เกี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้งของบรษิัทจดทะเบียน

อย่างเคร่งครดั 

2. นโยบายในการทาํรายการระหว่างกนั  

1. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั จดัทํารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและแจง้

ให้บรษิัททราบ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลสําหรบัการดําเนินการตามขอ้กําหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัการทํารายการ

ระหว่างกนั 

2. หลกีเลีย่งการทาํรายการระหว่างกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. ในกรณีทีจ่าํเป็นตอ้งทาํรายการระหว่างกนั บรษิทัจะปฏบิตัติามขัน้ตอนและการดําเนินการใหส้อดคลอ้ง

กบักฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

4. กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกนัเสมอืนทํารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s length 

basis) ซึง่ตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั และผูถ้อืหุน้ทุกราย กรณี

ทีไ่ม่มรีาคาดงักล่าว บรษิัทจะเปรยีบเทยีบราคาสนิค้าหรอืบรกิารกบัราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่

เหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั 
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5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทํารายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมตัิหรือออกเสยีงเพื่อลงมติในเรื่องที่

เกีย่วขอ้งได ้

6. ในการพิจารณาการทํารายการระหว่างกนั บรษิัทอาจแต่งตัง้ผู้ประเมนิอิสระเพื่อทําการประเมนิและ

เปรยีบเทยีบราคาสาํหรบัรายการระหว่างกนัทีส่าํคญั ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่ารายการระหว่างกนั

ดงักล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ทุกราย 

นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

   รายการระหว่างกนัทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต คอื รายการค่าบรกิารขอหนังสอืคํ้าประกนัจากสถาบนั

การเงนิ โดยใชว้งเงนิหนังสอืคํ้าประกนัของ TLG รายการบรษิทัร่วม และ การร่วมคา้ เช่าพืน้ทีส่าํนักงานและบรกิารที่

เกีย่วขอ้งกบั รายการการใชบ้รกิารดา้นบรกิารขนส่งและกระจายสนิคา้อนัตรายและสารเคม ีและบรกิารหวัลากตู้คอน

เทนเนอรก์บั R&K รายการการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละกจิกรรมต่อเน่ืองของบรษิทัร่วม และ การร่วมคา้ในกลุ่มรายการ

ระหว่างกนัที่จะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คอื รายการที่เกี่ยวข้องกบัการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัซือ้ขายทรพัยส์นิ และรายการการกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และการร่วมคา้ หาก

จะเกดิขึน้อีก จะเป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนัและนโยบายการทํารายการ

ระหว่างกนัของบรษิทั 

 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 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มนุเวียน             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 226.2 21.3% 746.5 48.0% 731.8 38.5% 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 4.1 0.4% 4.1 0.3% - 0.0% 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่-สุทธ ิ 508.3 47.8% 406.2 26.1% 419.8 22.1% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1.4 0.1% 2.3 0.1% 2.3 0.1% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 1.3 0.1% - 0.0% - 0.0% 

ส่วนของลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 0.0% - 0.0% 0.8 0.0% 

สนิคา้คงเหลอื 1.4 0.1% 1.6 0.1% 1.6 0.1% 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 19.4 1.8% 21.5 1.4% 23.6 1.2% 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 762.1 71.6% 1,182.2 76.0% 1,180.0 62.1% 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน           
 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 0.1 0.0% - 0.0% - 0.0% 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธ ิ - 0.0% - 0.0% 1.0 0.1% 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 21.9 2.1% 21.9 1.4% 32.6 1.7% 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 16.4 1.5% 16 1.0% 292.0 15.4% 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 0 0.0% 0 0.0% 0.0 0.0% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8.8 0.8% - 0.0% - 0.0% 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ 195 18.3% 254.1 16.3% 239.2 12.6% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน-สุทธ ิ 4.5 0.4% 10.4 0.7% 13.7 0.7% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4.8 0.5% 10.3 0.7% 15.5 0.8% 

เงนิประกนัสญัญา 33.9 3.2% 42.6 2.7% 41.4 2.2% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 16.2 1.5% 18.1 1.2% 84.1 4.4% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 301.7 28.4% 373.4 24.0% 719.5 37.9% 

รวมสินทรพัย ์ 1,063.8 100.0% 1,555.6 100.0% 1,899.5 100.0% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น             

หน้ีสินหมนุเวียน             

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 45.5 6.3% 4.7 1.1% - 0.0% 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 585.2 81.0% 332.5 75.5% 443.0 63.5% 

ส่วนของมลูค่าสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าตอ้งจ่ายสาํหรบัการลงทุนในการ

ร่วมคา้ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ

 

- 

 

0.0% 

 

- 

 

0.0% 

 

70.0 

 

10.0% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 8.7 1.2% 6.6 1.5% 1.9 0.3% 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 6.8 0.9% 9.2 2.1% 11.3 1.6% 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 24.3 3.4% 35.1 8.0% 39.2 5.6% 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 670.5 92.8% 388.2 88.1% 565.3 81.0% 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน             

มลูค่าสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าตอ้งจ่ายสาํหรบัการลงทุนในการรว่มคา้ - 

สุทธ ิ

 

- 

 

0.0% 

 

- 

 

0.0% 

 

71.8 

 

10.3% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 8.2 1.1% 1.8 0.4% - 0.0% 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 17.5 2.4% 21.2 4.8% 19.9 2.9% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19.8 2.7% 23.3 5.3% 31.6 4.5% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 6.5 0.9% 6.1 1.4% 9.0 1.3% 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 52.1 7.2% 52.4 11.9% 132.3 19.0% 

รวมหน้ีสิน 722.5 100.0% 440.6 100.0% 697.6 100.0% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

ส่วนของเจ้าของ             

ทุนเรือนหุ้น             

    ทุนจดทะเบยีน 215.0   307.5   307.5   

    ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 215.0 20.2% 302.3 19.4% 302.3 15.9% 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - สุทธ ิ - 0.0% 688.0 44.2% 688.0 36.2% 

ส่วนเกนิทุนจากการควบรวมกจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 30.7 2.9% 30.7 2.0% 30.7 1.6% 

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 18.8 1.8% 19.2 1.2% 20.5 1.1% 

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม             

  จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 2.4 0.2% 14.4 0.9% 21.4 1.1% 

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 75.0 7.0% 63.5 4.1% 142.1 7.5% 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (0.4) (0.0%) (2.9) (0.2%) (2.9) (0.2%) 

ส่วนของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 341.2 32.1% 1,115.0 71.7% 1,201.9 63.3% 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

รวมส่วนของเจ้าของ 341.2 32.1% 1,115.0 71.7% 1,201.9 63.3% 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,063.8 100.0% 1,555.6 100.0% 1,899.5 100.0% 

 

งบกาํไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็รวม 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้             

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,051.3 98.8% 2,272.0 99.0% 2,759.0 99.6% 

รายไดจ้ากการขาย 24.2 1.2% 22.6 1.0% 11.6 0.4% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (1,606.3) (77.4%) (1,755.2) (76.5%) (2,282.9) (82.4%) 

ตน้ทุนขาย (4.0) (0.2%) (7.9) (0.3%) (3.0) (0.1%) 

กาํไรขัน้ต้น 465.3 22.4% 531.4 23.2% 484.6 17.5% 

รายไดอ้ื่น 24.7 1.2% 15.5 0.7% 18.4 0.7% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (115.7) (5.6%) (110.9) (4.8%) (77.2) (2.8%) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (260.4) (12.5%) (281.0) (12.2%) (295.0) (10.6%) 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธ ิ (3.4) (0.2%) (10.2) (0.4%) 7.0 0.3% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (4.9) (0.2%) (5.6) (0.2%) (1.9) (0.1%) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 14.2 0.7% 16.7 0.7% 33.1 1.2% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 119.8 5.8% 155.9 6.8% 169.1 6.1% 



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

 

115 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ภาษเีงนิได ้ (25.3) (1.2%) (26.3) (1.1%) (18.4) (0.7%) 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 94.5 4.6% 129.6 5.6% 150.7 5.4% 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:             

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั             

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 0.0% - 0.0% 0.9 0.0% 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ตามวธิสี่วน

ไดเ้สยี 

- 0.0% - 0.0% 0.7 0.0% 

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทนุ

ในภายหลงั 

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

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 0.0% - 0.0% 1.4 0.1% 

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั             

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (0.5) 0.0% (2.5) (0.1%) 0.0 0.0% 

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (0.5) 0.0% (2.5) (0.1%) 0.0 0.0% 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สุทธจิากภาษี (0.5) 0.0% (2.5) (0.1%) 1.4 0.1% 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 94.0 4.5% 127.1 5.5% 152.1 5.5% 

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สทุธิ             

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 89.4 4.3% 129.6 5.6% 150.7 5.4% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 5.1 0.2% - 0.0% - 0.0% 

  

 
94.5 4.6% 129.6 5.6% 150.7  5.4% 

 

 

การแบง่กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 

            

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 89.0 4.3% 127.1 5.5% 152.1 5.5% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 5.0 0.2% - 0.0% - 0.0% 

  94.0 4.5% 127.1 5.5% 152.1 5.5% 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่             

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) /1 0.208   0.263   0.249   

หมายเหตุ : 1/ กาํไรต่อหุน้ คาํนวณจากกาํไรสุทธต่ิอจาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัระหว่างงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

116 
 

งบกระแสเงินสดรวม 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 119.8 155.9 169.1 

รายการปรบัปรงุ       

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32.7 41.4 48.1 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (14.2) (16.7) (33.1) 

(กาํไร)ขาดทุนจากการเลกิบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม - 1.0 - 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (8.9) (0.2) (4.0) 

ขาดทุนจากการเลกิใชท้รพัยส์นิ 0.2 0.2 0.4 

ภาระผกูผนัพนัผลประโยชน์พนกังาน 5.3 3.5 9.8 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู(กลบัรายการ) 6.3 0.5 (0.2) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ - - (3.3) 

รายไดด้อกเบีย้ (0.1) (2.6) (6.2) 

รายไดเ้งนิปันผล - - - 

ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 0.6 0.4 1.3 

ดอกเบีย้สญัญาเช่าการเงนิตดัจาํหน่าย 1.2 1.9 1.3 

ตน้ทุนทางการเงนิ 3.6 3.7 0.5 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 146.7 188.9 183.9 

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมนุเวียน       

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง(เพิม่ขึน้)       

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่-สุทธ ิ (102.1) 129.8 (10.9) 

สนิคา้คงเหลอื 0.1 (0.2) (0.0) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (4.8) (4.4) 1.2 

เงนิประกนัสญัญา - - (2.1) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 10.8 (6.1) (42.6) 

หนี้สนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)       

  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 103.7 (283.3) 114.1 

  หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 7.6 8.4 0.3 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - (0.6) 

  หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 1.1 (0.1) 2.9 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 163.1 33.1 246.1 

จ่ายภาษเีงนิได ้ (22.4) (30.2) (43.6) 

เงินสดสทุธิได้รบัจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 140.7 2.8 202.5 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 2.5 2.7 6.5 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 15.3 2.0 6.7 

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออาคารอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (29.5) (90.0) (35.0) 

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการในบรษิทัร่วม 0.5 1.6 - 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (0.2) - - 

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (0.5) (1.5) (126.1) 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21.8 2.9 - 

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (11.5) (3.8) - 

เงนิสดจ่ายสาํหรบัใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการอื่น (1.3) - - 

เงนิสดรบัสาํหรบัใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น - 1.3 - 

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (8.8) - - 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบุ่คคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4.8 8.8 - 

เงนิสดจ่ายเงนิฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกนั 15.2 - - 

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสัน้ (0.9) - 4.1 

เงนิสดรบัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 1.4 16.1 16.8 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 8.9 (59.8) (127.0) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน        

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (5.6) (6.3) (0.5) 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลงสุทธ ิ 24.3 (40.8) (4.7) 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิลดลง (11.9) (9.3) (11.8) 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (18.1) (60.0) - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 4.9 60.0 - 

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (16.2) (8.5) (6.6) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนสุทธ ิ - 775.2 - 

จ่ายคนืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ลกิกจิการแก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (2.7) - - 

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล - (129.1) (66.4) 

กระแสเงินสดสทุธิได้รบัจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (25.4) 581.4 (90.0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 124.2 524.5 (14.5) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 103.1 226.2 746.5 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (1.1) (4.2) (0.1) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 226.2 746.5 731.8 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.1 3.1 2.1 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 1.1 3.0 2.0 

สภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.3 0.1 0.5 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 6.0 6.3 8.6 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 60.5 56.9 42.1 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื 1/ (เท่า) 2.7 5.2 1.9 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 1/ (วนั) 131.8 69.4 192.2 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 3.0 3.8 5.9 

ระยะเวลาชาํระหนี้ (วนั) 119.6 93.7 61.1 

Cash Cycle 2/ (วนั) (59.2) (36.8) (19.0) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)         

อตัรากาํไรขัน้ตน้ % 22.4% 23.2% 17.5% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 4.1% 5.6% 4.3% 

อตัรากาํไรก่อนดอกเบีย้ภาษคี่าเสือ่มและค่าตดัจาํหน่าย  % 7.5% 8.8% 7.9% 

อตัรากาํไรอื่น % 1.2% 0.7% 0.7% 

อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร % 190.0% 25.6% 206.0% 

อตัรากาํไรสุทธ ิ % 4.5% 5.6% 5.4% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 3/ % 32.0% 17.8% 13.0% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)          

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 9.9% 9.9% 8.7% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 67.0% 76.2% 80.6% 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์  (เท่า)  2.2 1.8 1.6 

 อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)           

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้   (เท่า)  2.1 0.4 0.6 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้   (เท่า)  39.7 11.7 142.9 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis)   (เท่า)  2.0 0.1 1.0 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล 4/ % 100.0%5/ 51.3% 68.5% 

หมายเหต ุ :  1/  รายการสนิคา้คงเหลอืเป็นรายการทีไ่มม่นียัสาํคญัของธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ เนื่องจากบรษิทัฯ เน้นการใหบ้รกิารเป็น

หลกั 

  2/ ไมร่วมระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ ซึง่เป็นรายการทีไ่มม่นียัสาํคญัของธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

  3/ กาํไรต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ ซึง่ในปี 2559 และ ปี 2560 คํานวณจากส่วนของผูถ้อืหุน้ก่อนเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  4/ คาํนวณจากเงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธใินรอบบญัชเีดยีวกนั 
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  5/ เงนิปันผลจ่ายปี 2559 เป็นการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสม และผลการดําเนินงานปี 2559 ก่อนเขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 14.การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานรวมของบริษทั 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 

%  

เปล่ียนแปลง 

+ / (-) 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,294.6 2,770.6 20.7% 

ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิาร 1,763.1 2,286.0 29.7% 

กาํไรขัน้ต้น 531.4 484.6 (8.8%) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 23.2% 17.5% (5.7%) 

รายไดอ้ืน่ 15.5 18.4 19.1% 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 110.9 77.2 (30.4%) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 281.0 295.0 5.0% 

(ขาดทุน) กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ (10.2) 7.0 168.6% 

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 16.7 33.1 98.2% 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคา และ

ค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 
202.9 219.1 8.0% 

กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 129.6 150.7 16.2% 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) 5.6% 5.4% (0.2%) 

 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2561 บรษิทัฯ มกีารเตบิโตของรายไดเ้มื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนกว่ารอ้ย

ละ 20.7 โดยมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 2,770.6 ลา้นบาท ในขณะทีม่กีําไรขัน้ต้นปี 2561 อยู่ที่ 484.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 17.5 ลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการจดัประเภทรายการใหม่ (“ค่าใชจ้่ายในการขาย” 

เปลีย่นเป็น “ต้นทุนการขายและใหบ้รกิาร”) ทําใหอ้ตัรากําไรขัน้ต้นลดลง ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการขายกล็ดลงอย่างมี

นยัสาํคญักว่ารอ้ยละ 30.4 

นอกจากน้ี อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีล่ดลงไดร้บัผลกระทบจากการแขง็ค่าขึน้ของค่าเงนิบาทต่อสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั 

ยงัคงเป็นผลสบืเน่ืองจากช่วงครึง่ปีแรกทีผ่่านมา อกีทัง้ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัมกีารปรบัปรุงรายการ

ตน้ทุนคา้งจ่ายออกจากบญัช ี 

อย่างไรกด็ ีจากการบรหิารจดัการทําใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารปี 2561 เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 5.0 และรวมกบั 

ในช่วงครึง่ปีหลงั บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นโดยการทําประกนัความเสีย่ง ทําใหบ้รษิทัฯ มี

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นรวมทัง้ปี 2561 จํานวน 7.0 ลา้นบาท นอกจากน้ี ส่วนแบ่งกําไรทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิลงทุนใน

กจิการร่วมคา้และบรษิทัร่วม ซึง่ปรบัเพิม่ขึน้จากปีก่อนที ่16.7 ลา้นบาท ขึน้เป็น 33.1 ลา้นบาท ทําใหก้ําไรสุทธขิอง

บรษิทัฯ ปี 2561 ปรบัเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 16.2 จากปี 2560 มาอยู่ที ่150.7 ลา้นบาท 
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ผลการดาํเนินงานรายกลุ่มธรุกิจ 

กลุ่มธรุกิจ 
รายได้ (ล้านบาท) 

% 

เปล่ียนแปลง 
% สดัส่วน

รายได้ 

กาํไรขัน้ต้น 
% 

เปล่ียนแปลง 

2560 2561 + / (-) 2560 2561 + / (-) 

1. ขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 1,863.9 2,279.6 22.3% 73.3% 320.7 249.9 (22.1%) 

2. ขนส่งสนิคา้ทางทะเลและ

ทางบก 

 

87.0 

 

116.6 

 

34.0% 

 

3.8% 

 

38.5 

 

71.7 

 

86.2% 

3. บรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ 105.4 135.0 28.1% 4.3% 37.1 36.1 (2.7%) 

4. โลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ ์

และสนิคา้อนัตราย 
539.7 561.9 4.1% 18.1% 142.1 132.9 (6.5%) 

5. ธุรกจิอื่นๆ 14.8 15.1 2.0% 0.5% 4.9 4.8 (2.0%) 

รวม 2,610.8 3,108.2 19.1% 100.0% 543.3 495.4 (8.8%) 

รายการระหว่างกนั 316.2 337.6     11.9 10.8   

สทุธิรายการระหว่างกนั 2,294.6 2,770.6 20.7%   531.4 484.6 (8.8%) 

ผลการดําเนินงานรายกลุ่มธุรกิจปี 2561 เมื่อพิจารณาสดัส่วนรายได้ของธุรกิจทัง้ 4 กลุ่มหลักของบริษัท 

เปรยีบเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมของบรษิทั (ก่อนหกัรายการระหว่างกนั) จะเหน็ว่าธุรกจิการ

ใหบ้รกิารจดัส่งสนิค้าทางอากาศม ีสดัส่วนของรายไดจ้ากการขายและการให้บรกิารรวมทีม่ากทีสุ่ด (ก่อนหกัรายการ

ระหว่างกนั) คอืรอ้ยละ 73.3 ในขณะทีธุ่รกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑม์สีดัส่วนทีม่าก

เป็นอนัดบัสอง คดิเป็นรอ้ยละ 18.1 และธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิสม์สีดัส่วนมากเป็นอนัดบัสาม คดิเป็นรอ้ยละ 

4.3 นอกจากน้ี ยงัมรีายไดจ้ากธุรกจิการใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 

ในสว่นของกาํไรขัน้ตน้ของบรษิทั ธุรกจิการใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทางอากาศมสีดัส่วนของกําไรขัน้ต้นมากทีสุ่ด

สอดคลอ้งกบัสดัสว่นรายได ้รองลงมาไดแ้ก่ธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์ในขณะที่

ธุรกจิการใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบกเป็นธุรกจิทีม่กีารเติบโตด้านกําไรขัน้ต้นสูงที่สุด โดยคดิเป็นการ

เตบิโตจากปีก่อนถงึรอ้ยละ 86.1 และมสีดัสว่นกาํไรขัน้ตน้เป็นอนัดบัสามแมจ้ะมสีดัส่วนรายไดท้ีน้่อยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบั

กลุ่มธุรกจิหลกัอื่นๆ 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละสายธรุกิจ 

กาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ แยกตามประเภทธุรกจิตามงบการเงนิรวม 

  

2559 2560 2561 

ล้านบาท 
อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 
ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 
ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

1) กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทาง

อากาศ 
241.5 13.8% 320.7 17.2% 249.9 11.0% 

2) กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทาง

ทะเลและทางบก 
33.3 40.0% 38.5 44.3% 71.7 61.5% 

3) กลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ 64.8 53.5% 37.1 35.2% 36.1 26.7% 

4) กลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัเคมภีณัฑ์

และสนิคา้อนัตราย 
134.4 29.7% 142.1 26.3% 132.9 23.6% 
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2559 2560 2561 

ล้านบาท 
อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 
ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 
ล้านบาท 

อตัรากาํไร

ขัน้ต้น 

5) รายไดจ้ากการบรหิารจดัการอื่นๆ 5.4 35.4% 4.9 33.1% 4.8 31.5% 

หกั รายการระหว่างกนั (14.1)   (11.9)   (10.7)   

รวม 465.3 22.2% 531.4 23.0% 484.6 17.5% 

1)  กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

สรปุปริมาณการขายระวางและพื้นทีใ่ห้บริการคลงัสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2559 2560 2561 

1. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศแบบขายส่ง           ตนั 30,081  26,884  18,444 

2. ธุรกจิตวัแทนสายการบนิ ตนั 34,192  57,774  71,779 

3. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอน

เมอืง 
ตนั - - 89,386 

ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศแบบขายสง่ทีม่กีารคดิราคาค่าขนสง่ต่อกโิลกรมัตามราคาตลาด

ไดม้ปีรบัตวัลดลงเป็น 18,444 ตนั ในปี 2561 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ที ่26,884 ตนั หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 31.4 โดย

สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของการขนสง่สนิทางอากาศภายในประเทศของลกูคา้รายหลกัหน่ึงรายทีไ่ม่สามารถปฏบิตัิ

มาตรฐานการขนสง่สนิคา้ทางอากาศได ้ตัง้แต่ในช่วงไตรมาส 3/2560 ทีผ่่านมา ซึง่ทาํใหม้ปีรมิาณการขนสง่ทางอากาศ

ในประเทศลดลงจาก 9,688 ตนั ในปี 2560 เหลอืเพยีง 2,186 ตนั ในปี 2561 

ธุรกจิตวัแทนสายการบนิยงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยปรมิาณการขายระวางขยายตวัจาก 57,774 ตนั ในปี 

2560 เป็น 71,779 ตนั ในปี 2561 หรอืคดิเป็นการเตบิโตทีอ่ตัรารอ้ยละ 24.2 เน่ืองจากปรมิาณการขนส่งสนิคา้ทาง

อากาศระหว่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามการขยายตวัทัง้ดา้นเสน้ทางการบนิ และจํานวนเทีย่วบนิของสายการบนิทีบ่รษิทั

เป็นตวัแทน โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี และสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอกซ์ นอกจากน้ี การ

ขยายตวัของ e-commerce กช็่วยเร่งการขยายตวัของปรมิาณระวางเช่นเดยีวกนั 

ในส่วนของธุรกจิผูใ้หบ้รกิารด้านคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองของภาคพืน้ในท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศ

ยานดอนเมอืง บรษิทัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รกิารจดัการคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศในท่าอากาศยานดอนเมอืง ตัง้แต่

ไตรมาสที ่4 ปี 2560 ระยะเวลาสมัปทาน 5 ปี โดยบรษิทัไดเ้ขา้ดําเนินการปรบัปรุง และเช่าพืน้ที่อกีจํานวน 5,427 

ตารางเมตร สาํหรบัใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศ และไดเ้ริม่ดําเนินธุรกจิตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา 

โดยธุรกจิใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศน้ี ไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างด ีและมปีรมิาณการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองทุกไตรมาส และมปีรมิาณการใหบ้รกิารรวม 89,386 ตนั ในปี 2561 

สรปุรายได้จากธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

รายได้จากการใหบ้รกิารของธุรกจิการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศ มาจากการใหบ้รกิารหลกั 3 ประเภท 

ไดแ้ก่  

1) รายไดจ้ากธุรกจิผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทางอากาศแบบขายสง่  

2) รายไดจ้ากธุรกจิตวัแทนสายการบนิ 
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3) รายไดจ้ากธุรกจิผูใ้หบ้รกิารดา้นคลงัสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองในสว่นของภาคพืน้ในท่าอากาศยาน  

กลุ่มธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางอากาศเป็นกลุ่มธุรกจิทีส่รา้งรายไดห้ลกัของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 73.3 

ของรายไดร้วมทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยในปี 2561 มรีายไดเ้ท่ากบั 2,279.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี

ก่อนร้อยละ 22.3 จากปรมิาณการให้บริการที่เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขายระวางขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศทางอากาศ (GSA) และรายไดส้ว่นเพิม่จากการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยาน

ดอนเมอืง ทีเ่ริม่เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืนมกราคม 2561 ซึง่เป็นผลต่อเน่ืองจากการใหบ้รกิารในส่วนของธุรกจิ GSA ที่

ใชบ้รกิารผ่านคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศ 

กาํไรขัน้ต้นของกลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

กาํไรขัน้ตน้ของปี 2561 เท่ากบั 249.9 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 22.1 ส่วนหน่ึงเกดิจากการจดัประเภท

รายการใหม่ (“ค่าใช้จ่ายในการขาย” เปลี่ยนเป็น “ต้นทุนการขายและให้บริการ”) และรวมถึงต้นทุนการให้บรกิารที่

เพิม่ขึน้ และผลกระทบจากการแขง็ค่าขึน้ของเงนิบาท ในขณะที ่ในปี 2560 มกีารปรบัปรุงตน้ทุนคา้งจ่ายออกจากบญัช ี

ทาํใหม้กีาํไรขัน้ตน้ทีส่งูกว่าปกต ิ

นอกจากน้ี จากการทีบ่รษิัทฯ ขยายธุรกจิบรกิารคลงัสนิคา้ระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ตัง้แต่

เมื่อเดอืนมกราคม 2561 ทีผ่่านมา ไดส้รา้งผลประกอบการเป็นทีน่่าพงึพอใจในช่วงครึง่ปีหลงั 2561 โดยสามารถทํา

อตัรากาํไรขัน้ตน้สงูถงึรอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบจากช่วงครึง่ปีแรกทีม่อีตัราการทาํกาํไรขัน้ตน้เพยีงรอ้ยละ 3 

2)  กลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

สรปุปริมาณการขายระวางและบริการกลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2559 2560 2561 

1. บรกิารเป็นตวัแทนสายเรอื และบรกิารจดัการให้

สายเรอื 
TEU1 40,063 59,951 91,189 

2. บรกิารหวัลากขนส่งทางบก เทีย่ว 3 1,375 7,453 

หมายเหตุ 1 TEU คอื Twenty-foot equivalent unit เป็นหน่วยการขนส่งมาตรฐานของการขนส่งตูค้อนเทนเนอรท์างทะเล 
 

ธุรกจิใหบ้รกิารเป็นตวัแทนสายเดนิเรอื และบรกิารจดัการใหส้ายเรอืของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทาง

ทะเลและทางบกมจีํานวนการใหบ้รกิารทัง้สิน้ 59,951 TEU ในปี 2560 ขยายตวัเพิม่ขึน้เป็น 91,189 TEU ในปี 2561 

หรอืปรบัตวัเพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 52.1 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการไดเ้ป็นตวัแทนของสายเรอืรเิชา จากประเทศจนี โดยเริม่

ใหบ้รกิารเตม็รปูแบบตัง้แต่เดอืนมกราคม 2561 เป็นตน้มา ซึง่สามารถสรา้งการเตบิโตของปรมิาณการขนส่งสนิคา้ทาง

ทะเลไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงครึ่งปีหลงัปี 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัการเพิม่ปรมิาณตู้คอนเทนเนอร์จากเดมิ 300 ตู้ต่อ

สปัดาห ์เป็น 500 ตู้ต่อสปัดาห์ ส่งผลใหร้ายได้จากกลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางทะเลเตบิโตอย่างต่อเน่ือง และโดดเด่น

มากในปี 2561 ทีผ่่านมา  

ในส่วนการให้บรกิารหวัลากขนส่งทางบก ทางบรษิทัไดเ้ริม่ใหบ้รกิารหวัลากขนส่งทางบกตัง้แต่ไตรมาสแรกปี 

2560 นัน้ ในปี 2560 มปีรมิาณขนส่งผ่านการใหบ้รกิารหวัลากทางบกจํานวน 1,375 เทีย่ว และไดข้ยายปรมิาณการ

ขนสง่เพิม่ขึน้เป็น 7,453 เทีย่ว ในปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตสงูถงึ 4.4 เท่า 
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สรปุรายได้จากกลุ่มธรุกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 

กลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบกมกีารเตบิโตอย่างกา้วกระโดด โดยในปี 2561 มรีายได ้116.6 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 34.1 เป็นผลจากการทีบ่รษิัทฯ ได้รบัแต่งตัง้เป็นตวัแทนสายการเดนิเรอื รเิซา พอร์ต 

(ฮ่องกง) (Rizhao Port (Hong Kong) Shipping) จากประเทศจนี ซึง่เริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ช่วงกลางเดอืนธนัวาคม 2560 

กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก 

ในปี 2561 กลุ่มธุรกจิขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบกมกีําไรขัน้ต้นจํานวน 71.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้สงูถงึรอ้ยละ 

86.2 เทยีบกบัปีก่อน สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ และปรมิาณการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้จากสายเรอืขา้งต้น ซึง่สามารถ

สร้างอัตรากําไรขัน้ต้นที่สูงถึงร้อยละ 61.5 นอกจากน้ี ในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ยังมีผล

ประกอบการอกีส่วนจากส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้าที่เพิม่ขึน้ จากบรษิัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (CKT) และบรษิทั เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์(ประเทศไทย) จาํกดั (ECU) อกีดว้ย 

3)  กลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

สรปุปริมาณจากกลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2559 2560 2561 

1. บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล TEU 1,733 744 2,367 

2. บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ตนั 628 505 639 

3. บรหิารจดัการจดัส่งสนิคา้ รายการ 225,000 97,683 144,909 

4. การใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้และจดัการ 

   สนิคา้คงคลงั 

ตารางเมตร/

เดอืน 
1,200 4,347 3,496 

ปรมิาณการขายงานบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเลปรบัตวัเพิม่ขึน้มาที่ 2,367 TEU ในปี 2561จากเดมิ  

744 TEU ในปี 2560 หรอืคดิเป็นการเตบิโตสงูถงึ 2.2 เท่า ในขณะทีป่รมิาณการขายงานบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทาง

อากาศปรบัตวัเพิม่สงูขึน้เช่นกนั จาก 505 ตนั ในปี 2560 เป็น 639 ตนั ในปี 2561 โดยการปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ของทัง้

สองบรกิารน้ีเกดิจาก ฝ่ายขายของกลุ่มบรหิารจดัการโลจสิตกิสส์ามารถหาลกูคา้รายใหญ่ (key account) ไดเ้พิม่ขึน้  

บรหิารจดัการจดัส่งสนิคา้ ในปี 2561 มปีรมิาณการใหบ้รกิาร 144,909 รายการ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.3 จากปี 

2560 โดยมสีาเหตุจากการเพิม่ขึน้ของลกูคา้ทีป่ระกอบธุรกจิ E-Commerce      

บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัลดปรมิาณพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้และจดัการสนิคา้คงคลงั จากเดมิในปี 2560 ที ่

4,367 ตารางเมตร/เดอืน ลดลงเป็น 3,496 ตารางเมตร/เดอืน จากการปรบัปรุงระบบการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

(Streamlined operation process) โดยการรวมศนูยค์ลงัสนิคา้สองแห่งเหลอืเพยีงหน่ึงแห่ง เพื่อลดพืน้ทีท่ีไ่ม่ไดใ้ชง้าน

อย่างเตม็ประสทิธภิาพ ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของโครงการลดตน้ทุนของบรษิทั 

สรปุรายได้จากกลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

กลุ่มธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์มีรายได้ปี 2561 เท่ากับ 135.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้ในส่วนการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์และ

การใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ 
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กาํไรขัน้ต้นของกลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการบรหิารงาน เพื่อลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จําเป็น จากธุรกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ 

แต่ยงัคงสามารถสรา้งกาํไรขัน้ตน้ไดเ้ท่ากบั 36.1 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

4)  กลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

สรปุปริมาณงานบริหารจดัการและบริการโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

  หน่วย 
ปริมาณการให้บริการ 

2559 2560 2561 

1. บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล TEU 4,449  6,577  7,786 

2. บรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ กโิลกรมั 123,183  167,307  216,329 

3. ตวัแทนจดัส่งสนิคา้แบบแทงก ์ TEU 4,429  4,491  5,173 

4. บรกิารรบัฝากเกบ็สนิคา้และจดัการสนิคา้คงคลงั Pallet1 14,137  21,454  21,454 

5. บรกิารบรรจุหบีห่อ รายการ 2,859  4,184  2,867 

6. ขายบรรจุภณัฑ ์ กล่อง 22,274  19,057  12,083 

หมายเหตุ 1Pallet คอื แท่นรองรบับรรจุภณัฑเ์ป็นหน่วยมาตรฐานของการนบัสนิของคลงัสนิคา้ 
 

กลุ่มธุรกจิจะใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรสําหรบัเคมภีณัฑ์และสนิค้าอนัตราย ให้บรกิาร การขนส่งทาง

ทะเล ทางอากาศ ทัง้แบบตู้คอนเทนเนอร์แบบปกติ และแบบแทงก์คอนเทนเนอร์ (ของเหลว) การให้บรกิารจดัการ

สนิค้าคงคลงัแบบครบวงจรสําหรบัสนิค้าเคมีภณัฑ์และสนิค้าอนัตราย รวมถึงให้บรกิารบรรจุหีบห่อสนิค้าอนัตราย

เพื่อใหเ้หมาะสมและไดม้าตรฐานในการขนสง่ทัง้ทางทะเลและทางอากาศ และมกีารขายบรรจุภณัฑใ์หลู้กคา้ทีต่้องการ

นําไปบรรจุสนิคา้เคมภีณัฑแ์ละสนิคา้อนัตรายอกีดว้ย 

ปริมาณงานบริหารจัดการขนส่งสนิค้าทางทะเลสําหรบัเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองจาก 6,577 TEU ในปี 2560 เป็น 7,786 TEU ในปี 2561 ในขณระทีก่ารบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ

สําหรบัเคมภีัณฑ์และสนิค้าอนัตราย มกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจาก 167,307 กโิลกรมั ในปี 2560 เป็น 216,329 

กโิลกรมั ในปี 2561 โดยการปรบัตวัปรมิาณการใหบ้รกิารของธุรกจิทัง้สองขา้งต้นน้ี มสีาเหตุจากการทีบ่รษิทัสามารถ

เพิม่จํานวนลูกค้า จากการบรหิารและดําเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกบักลุ่มธุรกจิอื่นๆ เช่น สายเรอืรเิชา และกลุ่ม

ธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 

การเป็นตวัแทนจดัส่งสนิค้าแบบแทงก์สําหรบัสารเคมเีหลวในปรมิาณมาก มกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดย

ปรมิาณการจดัส่งสนิคา้แบบแทงกข์ยายตวัจาก 4,491 TEU ในปี 2560 เพิม่ขึน้เป็น 5,173 TEU ในปี 2561 หรอืคดิ

เป็นการเตบิโตทีอ่ตัรารอ้ยละ 15.2 

การบรกิารรบัฝากเกบ็สนิค้าและจดัการสนิค้าคงคลงันัน้มปีริมาณการให้บริการที่คงที่ โดยมจีํานวน 21,454 

Pallet ในปี 2560 และ 2561 จากการทีบ่รษิทัคงปรมิาณพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ และรกัษาระดบัพืน้ทีก่ารใชง้าน (Utilization 

rate) ไวใ้นระดบัสงู 

บรษิทัมปีรมิาณขายบรรจุภณัฑส์ําหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์และบรกิารบรรจุหบีห่อสําหรบัเคมภีณัฑ์

และสนิคา้อนัตรายในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 36.6 และ 31.5 ตามลําดบั โดยมสีาเหตุจากการแข่งขนัทีส่งู 

และมีลูกค้าสําคญับางรายได้เปลี่ยนการใช้งานกล่องบรรจุภัณฑ์สําหรบัสินค้าอนัตรายและเคมีภัณฑ์ประเภท UN 

เปลีย่นเป็นประเภท LQ   
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สรปุรายได้จากกลุ่มธรุกิจโลจิสติกสส์าํหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

กลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑ ์เป็นกลุ่มธุรกจิทีม่สีดัส่วนรายไดเ้ป็นอนัดบัสอง ทีร่อ้ย

ละ 18.1 มรีายไดปี้ 2561 เท่ากบั 561.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 4.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ตามการใหบ้รกิารใน

สว่นของธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้อนัตรายและเคมภีณัฑท์ีเ่พิม่ขึน้ 

กาํไรขัน้ต้นของกลุ่มธรุกิจโลจิสติกสาํหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินค้าอนัตราย 

ในส่วนของกําไรขัน้ต้นของปี 2561 เท่ากบั 132.9 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อน ส่วนหน่ึงเกดิจากงาน

โครงการของ บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ที่ลดลง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการทํากําไรขัน้ต้นสูง 

นอกจากน้ี ในกลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัสนิค้าอนัตรายและเคมภีณัฑ์น้ี ยงัคงมผีลประกอบการจากกลุ่มธุรกจิร่วมค้า

ทีม่าช่วยเสรมิผลประกอบการโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรษิทั DG Packaging Pte Ltd. ทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนและ

รบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนตัง้แต่ช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2561 

5)   รายได้จากการบริหารจดัการอ่ืนๆ 

สรปุรายได้จากการบริหารจดัการอืน่ๆ 

  
มลูค่า (ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

1. รายไดจ้ากการใหเ้ช่า และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 

    ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
15.3 14.8 15.1 

รวม 15.3 14.8 15.1 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารคอื รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารของ TLG ทีอ่าคารทรพิเพลิไอ เลขที ่628 ซอย

กลับชม ถนนนนทรี กับ บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกบางส่วนซึ่งปัจจุบนัใช้เป็น

สาํนกังาน โดยพืน้ทีท่ีป่ล่อยเช่าผ่าน TLG คอื 1,130 ตารางเมตร 

กาํไรขัน้ต้นของกลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการอืน่ๆ 

กาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิการบรหิารจดัการอื่นๆ ตามขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงานของงบการเงนิรวมตรวจสอบใน 

ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 4.9 ลา้นบาท และ 4.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นทีร่อ้ยละ 33.1 และรอ้ยละ 

31.5 

6)  รายได้อ่ืน 

บรษิทั มรีายไดอ้ื่นในปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 15.5 ลา้นบาท และ 18.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั เช่น รายไดค้่า

เช่า รายไดด้อกเบีย้ รายไดอ้ื่น ๆ เป็นตน้ โดยในปี 2561 มรีายการหลกัคอื รายไดด้อกเบีย้จาํนวน 6.2 ลา้นบาท รายได้

ค่าบรหิารจดัการจํานวน 4.6 ลา้นบาท กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ฯจํานวน 4.0 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นๆ จํานวน 

3.6 ลา้นบาท 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร ของกลุ่มบรษิทัฯ ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 391.9 ลา้นบาท และ 372.2 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงรอ้ยละ 5.1 หรอืคดิเป็นสดัสว่นเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมเท่ากบัรอ้ย

ละ 17.1 และร้อยละ 13.4 ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนที่ลดลง สาเหตุหลกัมาจากการจดัประเภทรายการใหม่ 

(“ค่าใชจ้่ายในการขาย” เปลีย่นเป็น “ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิาร”) และบรษิทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายใหเ้พิม่ขึน้ใน

อตัราทีน้่อยกว่าอตัราการเตบิโตของยอดขายได ้

กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทั สาํหรบั ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบัขาดทุน 10.2 ลา้นบาท และ

กําไร 7.0 ล้านบาท ตามลําดบั เป็นผลสบืเน่ืองจากการที่บรษิัทฯ มีการรบัเงนิจากค่าบริการบางส่วนเป็นเงนิตรา

ต่างประเทศ โดยเฉพาะเงินดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นทําให้มีส่วนขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลีย่น นอกจากน้ี สาํหรบัในปี 2560 ทีข่าดทุน 10.2 ลา้นบาท นัน้ส่วนใหญ่เกดิจากการชําระเงนิแก่เจา้หน้ีการคา้

ทีต่ดิคา้งมาเป็นระยะเวลานานทีอ่ยู่ในต่างประเทศ แต่อย่างไรกต็ามในปี 2561 บรษิทัไดม้กีารป้องกนัความเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลีย่นแลว้ โดยการทาํประกนัความเสีย่ง ทาํใหบ้รษิทัมกีาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นรวมทัง้ปี 2561 จาํนวน 7.0 

ลา้นบาท 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 

บรษิทัมกีาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้สาํหรบัปี 2560 และปี 2561 เท่ากบักาํไร 16.7 ลา้นบาท 

และกําไร 33.1 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นการเตบิโตถงึรอ้ยละ 98.2 โดยในปี 2561 บรษิทัไดเ้ขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 

50 ของบรษิทั DG Packaging Pte., Ltd. ประเทศสงิคโปร ์ซึง่ประกอบธุรกจิจดัจําหน่ายบรรจุภณัฑแ์ละใหบ้รกิารรบั

บรรจุสาํหรบัสนิคา้อนัตรายทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้ ตัง้แต่เมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2561 ซึง่ทําใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรู้

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตัง้แต่ไตรมาส 3/2561 เป็นต้นมา คดิเป็นส่วนแบ่งกําไรที่บรษิัทได้รบัในปี 2561 เป็น

จาํนวนเงนิ 10.9 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี ผลประกอบการของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ของบรษิทัฯอื่นๆ ยงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ ECU, CKT และ ECA-BKK 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 5.6 ลา้นบาท และ 1.9 ลา้นบาท ตามลําดบั 

เน่ืองจาก ภายหลงัจากการระดมทุนผ่าน IPO บรษิทัฯ ไดม้กีารชําระคนืหน้ีบางส่วนกบัสถาบนัการเงนิ เพื่อลดภาระ

ต้นทุนทางการเงนิที่เกดิขึน้กบับรษิัทแล้ว โดยคงเหลอืเพยีงต้นทุนทางการเงนิจากการทําสญัญาเช่าซื้อทางการเงนิ

บางสว่นเท่านัน้  

 

กาํไรสุทธิ 

กําไรสุทธขิองบรษิทั สาํหรบั ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 129.6 ลา้นบาท และ 150.7 ลา้นบาท ตามลําดบั 

หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 5.6 และร้อยละ 5.4 ตามลําดบั โดยมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการ
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ขยายตวัของรายไดแ้ละบรกิารของกลุ่มบรษิทั และยงัเตบิโตต่อเน่ืองจากกลยุทธใ์นการขยายธุรกจิใหม่ และธุรกจิทีร่่วม

ลงทุนของกลุ่มบรษิทั 

 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

  31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 762.1 71.6 1,182.2 76.0 1180.0 62.1 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 301.7 28.4 373.4 24.0 719.5 37.9 

สินทรพัยร์วม 1,063.8 100.0 1,555.6 100.0 1899.5 100.0 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั  ลา้นบาท 1,555.6 

ลา้นบาท และ 1,899.5 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 343.9 ลา้นบาท 

จากสิน้ปีก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.1   

ระหว่างปี 2561 สนิทรพัยร์วมของบรษิทั มกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในการร่วม

คา้จํานวน 276.0 ลา้น สาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ซือ้กจิการบรษิทั DG Packaging Pte., Ltd. ในประเทศ

สงิคโปร ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 คดิเป็นเงนิลงทุนจาํนวน 267.8 ลา้นบาท  

นอกจากน้ี การเพิม่ขึน้ของเงนิทดรองจ่ายอื่นจํานวน 43.0 ล้านบาท จากการที่บรษิัทได้ขยายธุรกจิบรกิาร

คลงัสนิคา้ระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นประกอบดว้ย ลกูหน้ีการคา้จากการประกอบกจิกรรมโลจสิตกิส ์ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 

รายไดค้า้งรบั ลกูหน้ีอื่น ลกูหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และเงนิปันผลคา้งรบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดย ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มลีูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นสุทธเิท่ากบั 406.2 ลา้นบาท และ 

419.8 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นสุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 13.6 ลา้นบาท 

จากสิน้ปีก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3 จากสิน้ปีก่อนหน้า 

ลกูหน้ีการคา้ – กจิการอื่น ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้คา้งชําระไม่เกนิ 3 เดอืน สอดคลอ้งกบัระยะเวลาเกบ็หน้ี

เฉลีย่ของกลุ่มบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 56.9 วนั และ 42.1 วนั ซึง่

ถอืเป็นระยะเวลาในระดบัปกต ิ 

นอกจากน้ี บรษิัท มีนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างชําระ และฐานะ

ทางการเงนิของลกูคา้ ซึง่มกีารตัง้สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ณ สิน้ปี 2560 และ ปี 2561 ในระดบัทีค่่อนขา้งตํ่าคอืที่

อตัรารอ้ยละ 2.5 และรอ้ยละ 2.5 ของยอดลกูหน้ีการคา้กจิการอื่น ตามลาํดบั 

ระหว่างปี 2561 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นของบรษิทั มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย โดยเกดิจากการเพิม่สงูขึน้

จากรายการรายไดค้า้งรบัและลกูหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จาํนวน 10.2 ลา้นบาท และ 4.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากบั 

254.1 ลา้นบาท และ 239.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 

15.0 ลา้นบาท จากสิน้ปีก่อนหน้า หรอืลดลงรอ้ยละ 5.9 จากสิน้ปีก่อนหน้า   
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ระหว่างปี 2561 บรษิทั มกีารลงทุนในรถยนต์และอุปกรณ์จํานวน 14.2 ลา้นบาท และเครื่องใชส้าํนักงาน 13.8 

ลา้นบาท 

 

เงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มค้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั มเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้เท่ากบั 

37.9 ลา้นบาท และ 324.6 ลา้นบาท โดยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมระหว่างปี 2561 มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมี

นยัสาํคญั จากการทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ซือ้กจิการบรษิทั DG Packaging Pte., Ltd. ในประเทศสงิคโปร ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 

คดิเป็นเงนิลงทุนจาํนวน 267.8 ลา้นบาท 

 

หน้ีสิน  

  31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน 670.5 92.8 388.2 88.1 565.3 81.0 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 52.1 7.2 52.4 11.9 132.3 19.0 

หน้ีสินรวม 722.5 100.0 440.6 100.0 697.6 100.0 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มีหน้ีสนิรวมจํานวน 440.6 ล้านบาท และ 

679.3 ล้านบาท โดยหน้ีสนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 257.0 ลา้นบาท จากสิน้ปีก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 58.3 จากสิน้ปีก่อนหน้า 

 

ระหว่างปี 2561 หน้ีสนิรวมของบรษิทั มกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ไดแ้ก่ บรษิทัมมีลูค่าสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าต้อง

จ่ายสาํหรบัการลงทุนจาํนวน 141.8 ลา้นบาท จากการเขา้เขา้ซือ้กจิการบรษิทั DG Packaging Pte., Ltd. 
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เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

  
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนี้การคา้ 487.4 83.3 223.3 67.2 315.2 71.2 

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.1 1.0 4.4 1.3 6.3 1.4 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 91.7 15.7 104.8 31.5 121.5 27.4 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน – สทุธิ 585.2 100.0 332.5 100.0 443.0 100.0 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เท่ากบั 332.5 

ลา้นบาท และ 443.0 ลา้นบาท โดยเจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 110.5 ลา้นบาท 

จากสิน้ปีก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.2 จากสิน้ปีก่อนหน้า 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 93.7 วนั 

และ 61.1 วนั ตามลาํดบั  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1,115.0 ลา้นบาท 

และ 1,201.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 86.9 ลา้นบาท จากสิน้ปี

ก่อนหน้า หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8 จากสิน้ปีก่อนหน้า ตามผลการดาํเนินงานในปี 2561 ของบรษิทัฯ และการจ่ายเงนิปัน

ผลในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2561 ทีผ่่านมา จาํนวน 66.50 ลา้นบาท 

 

การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดของบรษิทั เป็นดงัตารางต่อไปน้ี 

 

  
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 140.7 2.8 202.5 

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 8.9 (59.8) (127.0) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (25.4) 581.4 (90.0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 124.2 524.5 (14.5) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 103.1 226.2 746.5 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (1.1) (4.2) (0.1) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 226.2 746.5 731.8 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินการ 

ในปี 2560 และปี 2561 บรษิัทมีกระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงานจํานวน 2.8 ล้านบาท และ 

202.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ระหว่างปี 2560 กระแสเงนิสดสทุธจิากการดาํเนินงานมกีารปรบัเพิม่อย่างมนียัสาํคญั โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการที่

บรษิทั มเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้ 114.1 ลา้นบาท ประกอบกบั กําไรก่อนภาษีเงนิไดข้องบรษิทั ในปี 2561 

ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 155.9 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 169.1 ลา้นบาทในปี 2561 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้รบัจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุนจํานวน (59.8) ลา้นและ 

(127.0) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ระหว่างปี 2561 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนหลกัของบรษิทั ไดถู้กใชไ้ปในการจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ

การร่วมคา้ จาํนวน 126.1 ลา้นบาท การจ่ายเงนิเพื่อซือ้อาคารอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน จํานวน 35.0 ลา้นบาท 

และไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้จาํนวน 16.8 ลา้นบาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 581.4 ลา้น

บาท และ (90.0) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2561 บรษิัท มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัจากกจิกรรมจดัหาเงนิเป็นลบอย่างมนีัยสาํคญั มสีาเหตุหลกัมาจาก

การทีบ่รษิทั จ่ายเงนิปันผลจาํนวน 66.5 ลา้น 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทัฯ 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
1.  นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์

ประธานกรรมการบรษิทั 

    กรรมการอสิระ 

 

 

75 - รฐัศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิม) วชิาเอก

บรหิารจดัการองคก์ร จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- เศรษฐศาสตร ์มหาบณัฑติ วชิาเอก

เศรษฐศาสตร,์ มหาวทิยาลยัซดินีย ์

ประเทศออสเตรเลยี 

-Director Certification Program Class 

(DCP) Class 61/2005 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-The role of Chairman Program (RCP) 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย   

-Audit Committee   Program 

(ACP)สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

2560 – ปัจจบุนั 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

                  

2513 – ปัจจบุนั         

 

  2557- 2561 

 

 

  2557 - 2558 

 

ประธานกรรมการ 

/กรรมการอสิระ 

 

ประธานทีป่รกึษา       

 

 

 

 

ประธานกรรมการบรษิทั /

กรรมการอสิระ 

 

ประธานกรรมการกติตมิศกัดิ ์                             

 

 

กรรมการ 

 

อปุนายกสภามหาวทิยาลยั  

 

กรรมการ    

 

 

สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ                         

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

บมจ. บา้นปู จาํกดั  

 

 

 

 

บมจ. ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่

จาํกดั 

 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

 

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

 

มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย  

บจ. สามมติร กรนีพาว

เวอร ์ 

 

 สภาปฏริปูแหง่ชาต ิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

ดําเนินกจิการดา้นเหมอืงแร ่

โดยเฉพาะ ถ่านหนิ ซึง่นํามาใช้

อตุสาหกรรมต่างๆ และ ธรุกจิ 

การผลติไฟฟ้า 

 

ผลติและจาํหน่ายหมอ้แปลง

ไฟฟ้า                                           

 

สมาคม 

 

 

สถาบนัทปีรกึษากฎหมายของ

รฐั   

สถาบนัการศกึษา   

 

ตดิตัง้วสัดุอปุกรณ์และชิน้สว่น

ระบบก๊าซสําหรบัรถยนต์

เครื่องจกัรกล     

               



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
2. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ  

กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

70 - เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ วชิาเอก

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   

- ประกาศนียบตัร โรงเรยีนการไปรษณยี์

และโทรคมนาคม 

- Director Certification Program 

Update (DCPU) Class 3/2015 สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Director Certification Program Class 

(DCP) Class 130/2010 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-  Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

 

 

 

ไมม่ ี    ไมม่ ี 2560 - ปัจจบุนั 

 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

  2552 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

                   

2556 – 2561 

 

 

2555 – 2558 

 

2552 – 2558 

 

 

2553 – 2557 

 

2551 - 2557 

กรรมการบรษิทั  /กรรมการ

อสิระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบรษิทั 

 

ประธานกรรมการบรษิทั/

ประธานกรรมการสรรหาและ

กํากบัดแูลกจิการ/ประธาน

กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ /กรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน                                 

                            

ประธานกรรมการบรษิทั 

 

 

กรรมการบรษิทั 

 

กรรมการสภาสถาบนั

ผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

กรรมการบรษิทั/กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการสายออกบตัร

ธนาคาร 

 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

บมจ. บสิซเินสอะไล

เมน้ท ์

บมจ. ซมิโฟนี่ คอมมู

นิเคชัน่  

 

 

 

 

 

บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ 

 

บจ. แอลโซลาร ์1   

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์

สุขมุวทิ จาํกดั 

ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย  

 

 

                                    

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

ผูใ้หบ้รกิารจาํหน่าย/ตดิตัง้

เครื่องมอืแพทย ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ และอปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์

 

 

 

                                                           

ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ และอปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์

ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์

สถาบนัการศกึษา 

 

 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์  

 

สถาบนัการเงนิ 

 

 

 



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
3. นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์   

   กรรมการอสิระ 

   กรรมการตรวจสอบ 

  การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 ประธานกรรมการกํากบัดูแลกจิการ 

ทีด่ ี  

 

60 - ปรญิญาตรนีิตศิาสตรบ์ณัฑติ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร (วปอ.) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) Class 103/2013 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการเมอืงการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยสําหรบั

นกับรหิารระดบัสูงสุด สถาบนั

พระปกเกลา้ (ปปร.) 

- Advanced Audit Committee Program 

2561สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

 

 

 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

2561- ปัจจบุนั 

 

กรรมการอสิระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล สรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบรษิทั  /กรรมการ

อสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 

การสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และประธาน

กรรมการกํากบัดแูลกจิการ  

ทีด่ ี

กรรมการบรษิทั/กรรมการ

ตรวจสอบ /กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน/

กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะอนุกรรมการเพื่อ

ดําเนินการเกีย่วกบั 

Lufthansa Technik AG          

ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา                      

 

บมจ. น้ํามนัพชืไทย 

 

 

 

 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

 

 

 

บมจ. มลิลค์อน สตลี 

จาํกดั 

 

 

 

บมจ. สายการบนินก

แอร ์

 

 

 

 

 

กระทรวงทอ่งเทีย่วและ

กฬีา 

 

 

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

การเกษตร ผลติและจาํหน่าย 

น้ํามนับรโิภคและวตัถุดบิอาหาร

สตัว ์

 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

 

 

 

ผลติและเป็นศนูยบ์รกิาร

ผลติภณัฑเ์หลก็นานาชนดิทัง้ใน

และต่างประเทศ 

 

 

ประกอบธรุกจิสายการบนิราคา

ประหยดั 

 

 

 

 

 

หน่วยงานรฐับาล            



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
 

 

 

4. นายวภูิธา ตระกูลฮนุ 

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน  

 

 

 

 

52 

 

 

 

- ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ การเงนิ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิ        

  และการตลาด สถาบนับณัฑติ  

  บรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์  

- Director Accreditation Program   

  (DAP) Class 120/2015สมาคมสง่เสรมิ 

  สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

   

 

 

 

 

ไมม่ ี

 

 

 

ไมม่ ี

2552 - ปัจจบุนั    

 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

2558– ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

กรรมการ    

 

 

กรรมการบรษิทั  /กรรมการ

อสิระ /กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน   

 

กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ       

 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจ. เอซ ีเวริล์ไวด ์

 

 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

 

 

บมจ. บสิซเินสอะไล

เมน้ท ์

 

บมจ. มลิลค์อน สตลี 

จาํกดั  

บจ. โคเบลโก ้มลิลค์อน  

 

 

บจ. ทีป่รกึษา ไอแฟค                                                                                                   

 

บจ. ครเีอทฟี พาวเวอร ์

 

 

 

ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย   

 

 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

      

 

 

ผูใ้หบ้รกิารจาํหน่าย/ตดิตัง้

เครื่องมอืแพทย ์

 

ผลติ และจาํหน่ายเหลก็นานา

พรรณ 

ดําเนินธรุกจิผลติเหลก็และโลหะ

ทกุประเภท และวสัดกุ่อสรา้งทกุ

ชนิด 

ทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนํา

ทางดา้นเงนิ 

ผลติ จาํหน่าย อปุกรณ์ 

นวตักรรมดา้นไฟฟ้าผูใ้หบ้รกิาร

จาํหน่าย/ตดิตัง้เครื่องมอืแพทย ์

 

 

 

 

 



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.นายทิพย ์ดาลาล  

   กรรมการ  

   ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

  ประธานกรรมการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

- ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ สาขาพาณิชย์

นาว ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Director Certificate Program (DCP) 

Class 228/2016 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) Class 124/2016 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่25 

(วตท.25) สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่ ี

2556 – 2556 

 

 

 

 

 

 

 2554 - 2556 

 

 

 

 

2560 – ปัจจบุนั 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

 

ประธานกรรมการบรษิทั   

 

 

 

 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูบ้รหิารสายงานธรุกจิขนาด

ใหญ่   

 

 

กรรมการ ประธานกรรมการ 

จดัการ และประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร     

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

   

              

 

 

 

            

บจ. กรงุไทย ไอบเีจ 

ลสิซิง่ 

 

 

 

 

 

บมจ.ธนาคารกรงุไทย  

 

 

 

 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์   

 

บจ. จเีอสเอ คารโ์ก 

เน็ตเวริค์  

บจ. เอสเคเอส 

เทอรม์นิอล 

บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์

เคอเรยีร ์

 

 

บรกิารลสิซิง่ เชา่ซือ้ และ แฟค

ตอริง่ แก่ธรุกจิและอตุสาหกรรม

ทัว่ไป ในการจดัหาเครื่องจกัร 

อปุกรณ์การผลติ อปุกรณ์

สํานกังาน ยานพาหนะ และ

ทรพัยส์นิอื่นๆ เพื่อใชใ้นกจิการ 

 

สถาบนัการเงนิ 

 

 

 

 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางอากาศ 

ใหบ้รกิารหอ้งพกั 

 

ผูใ้หบ้รกิารจดัสง่เอกสาร สนิคา้

และพสัดุต่างๆ (บรกิาร 

Courier) 

 

 

 

 



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
     2558 – ปัจจบุนั 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

บจ. ทรพิเพลิไอ 

อนิเตอรเ์นชัน่เนล พทีอี ี

แอลทดี ี

บจ. ฮาซเคม ทรานส์

แมเนจเมนท ์

 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพั

พลายเชน 

บจ. เอเชยี กราวด ์

เซอรว์สิ 

บจ. เอก็เซล แอร ์

 

 

บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

บจ. ซดีบับลวิท ีเคมิ

คอล โลจสิตกิส ์

 

บจ. จเีอสเอ เอเชยี คาร์

โก (เมยีนมา่) 

บจ. เอส เค เอส แอส

เซท พลสั 

 

 

 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางอากาศ 

 

ผูใ้หบ้รกิารขนส่งและกระจาย

สนิคา้ภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายภายในประเทศ 

โลจสิตกิสค์รบวงจร     

 

บรกิารคลงัสนิคา้ ณ ทา่อากาศ

ยานดอนเมอืง 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทาง อากาศ

แบบขายส่ง 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 

ผูใ้หบ้รกิารขนส่งและกระจาย

สนิคา้ภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายภายในประเทศ 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 

รบัออกแบบนอกสถานที ่

(โฆษณา)    

 

 

 

     



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
     2554 – ปัจจบุนั 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

 

2547 – ปัจจบุนั 

 

 

2539 – ปัจจบุนั 

 

 

  2557 – 2561 

 

 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

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 ์

 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ จเีอส

เอ คารโ์ก 

 

 

 

 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 

บรกิารบรรจภุณัฑส์าํหรบัขนส่ง

สนิคา้อนัตรายและจดัทาํ

ใบอนุญาตส่งออก 

ใหบ้รกิารหอ้งพกั 

 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง 

อากาศใหแ้ก่สายการบนิ 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทาง อากาศ

แบบขายส่ง 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส์

สําหรบัสารเคมแีละสนิคา้

อนัตราย 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 

 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศใหแ้ก่สายการบนิ 

 

 

 



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
6. นายวริชั นอบน้อมธรรม  

กรรมการ กรรมการจดัการ 

กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ประธาน

อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ฝ่ายการเงนิ (CFO) 

53 -ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ สาขาพาณิชย์

นาว ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Director Certificate Program (DCP) 

Class 213/2015 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย   

- Strategic Financial Leadership 

Program (SFLP) 2561 สมาคมบรษิทัจด

ทะเบยีน  

- Anti-Bribery and Anti-Corruption (UK 

and Europe) 2561 Thomson Reuters 

Compliance Learning (online learning) 

- General Data Safety Protection (UK 

and Europe) 2561 Thomson Reuters 

Compliance 

 

18.20 ไมม่ ี 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

กรรมการ กรรมการจดัการ 

กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน  ประธาน

อนุกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง และ CFO  

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

 

 

บจ. จเีอสเอ คารโ์ก 

เน็ตเวริค์  

บจ. ทรพิเพลิไอ 

อนิเตอรเ์นชัน่เนล พทีอี ี

แอลทดี ี

บจ. ครอส บอรเ์ดอร ์

เคอเรยีร ์

 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพั

พลายเชน 

บจ. เอเชยี กราวด ์

เซอรว์สิ 

บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศ

ไทย) 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี 

คารโ์ก 

 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

 

 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ 

 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางอากาศ 

                                      

ผูใ้หบ้รกิารจดัสง่เอกสาร สนิคา้

และพสัดุต่างๆ (บรกิาร 

Courier) 

โลจสิตกิสค์รบวงจร 

 

บรกิารคลงัสนิคา้ ณ ทา่อากาศ

ยานดอนเมอืง 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 

 



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
     2550 – ปัจจบุนั 

 

 

2548 – ปัจจบุนั 

 

 

2547 – ปัจจบุนั 

 

 

2539 – ปัจจบุนั 

 

  2557 - 2561 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์

เอก็ซเ์พรส 

 

บจ. เอก็คู่ เวลิดไ์วด ์

(ประเทศไทย) 

 

บจ. ฮาซเคม โลจสิตกิส ์

แมเนจเมนท ์

 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ มาริ

ไทม ์เอเยนซสี ์

บจ. ทรพิเพลิ ไอ จเีอส

เอ คารโ์ก 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทาง อากาศ

แบบขายส่ง 

ผูใ้หบ้รกิารรบัขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศแบบไมม่เีรอื

เป็นของตนเอง (NVOCC) 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส์

สําหรบัสารเคมแีละสนิคา้

อนัตราย 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศใหแ้ก่สายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
7. นายธรีนิติ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา 

กรรมการ   

กรรมการจดัการ 

กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

และอนุกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

 

 

48 - ปรญิญาตร ีเอกวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

-  Director Accreditation Program 

(DAP) Class 127/2016สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Financial Statements for Directors 

(FSD) Class 30/2016 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

10.04 ไมม่ ี 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

2555– ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการ กรรมการจดัการ

กรรมการกํากบัดแูลกจิการที่

ด ีและอนุกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

กรรมการ และ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ และ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

กรรมการ และ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

กรรมการ และ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

 

บจ. เอเชยี กราวด ์

เซอรว์สิ    

 

บจ. จเีอสเอ เอเชยี คาร์

โก (เมยีนมา่) 

บจ. เอเชยี เน็ตเวริค์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ เอเชยี 

คารโ์ก 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ แอร ์

เอก็ซเ์พรส  

 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

 

บรกิารคลงัสนิคา้ ณ ทา่อากาศ

ยาน ดอนเมอืง 

 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ   

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ 

ตวัแทนในการขนสง่สนิคา้ทาง

อากาศ ใหแ้กส่ายการบนิ   

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางทางอากาศ

แบบขายส่ง  

 

 

 

 

 

 

 



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
8. นายธนทั ตาตะยานนท ์

กรรมการ 

กรรมการจดัการ           

กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

และอนุกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

49 - ปรญิญาตร ีวชิาเอกบญัช ีจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

- Director Accreditation Program 

(DAP) Class127/2016 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Director Certificate Program (DCP) 

Class 240/2017 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตร วทิยาการการจดัการสาํหรบั

นกับรหิารระดบัสูง รุน่ 2 ของ

สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์ประจาํปี 

2561 

- หลกัสูตร Business Revolution and 

Innovation Network (Brain) รุน่1 ของ

สภาอตุสาหกรรมไทย ประจาํปี 2560 

- หลกัสูตร Top Executive Program in 

Commerce and Trade ( TEPCoT ) รุน่ 

9 ของสภาหอการคา้ไทย ประจาํปี 2558 

 

2.35 ไมม่ ี 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

  2550 - ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการ กรรมการจดัการ 

กรรมการกํากบัดแูลกจิการที่

ด ีและอนุกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

กรรมการ และ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

กรรมการ และ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

 

บจ. ซเีค ไลน์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ มาริ

ไทม ์เอเยนซสี ์

 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

 

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื                                

บรกิารดา้นการขนส่งระหว่าง

ประเทศทางเรอื 

 

 

 



 

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
9. นางดรณุี รกัพงษพ์บิูล 

    กรรมการ  

   กรรมการจดัการ 

   เลขานุการบรษิทั 

47 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

- Director Accreditation Program  

(DAP) Class127/2016 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Company Secretary Program (CSP) 

Class 68/2016 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- Financial Statements for Directors 

Class 34/2017 

- IR Fundamental Course 2561 ศนูย์

ส่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ (TSI) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

 

1.27 ไมม่ ี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการจดัการ และ

เลขานุการบรษิทั 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
10. นายจโิรจ พนาจรสั 

กรรมการ  

กรรมการจดัการ และ กรรมการ

กํากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

 

46 - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ ;วชิาเอก

การตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาโท MS (CEM)  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

-  Director Accreditation Program 

(DAP) Class 127/2016สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Financial Statements for Directors 

(FSD) Class 34/2017 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย     

 

4.62 ไมม่ ี 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

2561- ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการ /กรรมการจดัการ 

และกรรมการกาํกบัดูแล

กจิการทีด่ ี 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ และ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 

กรรมการ 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพั

พลายเชน  

บจ. ฮาซเคม ทรานส์

แมเนจเมนท ์ 

 

บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ 

(ประเทศไทย) 

 

บจ. ฮาซเคม โลจสิตกิส ์

แมเนจเมนท ์ 

 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

โลจสิตกิสค์รบวงจร 

 

ผูใ้หบ้รกิารขนส่งและกระจาย

สนิคา้ภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายภายในประเทศ 

บรกิารบรรจภุณัทส์าํหรบัขนส่ง

สนิคา้อนัตรายและจดัทาํ

ใบอนุญาตส่งออก 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส์

สําหรบัสารเคมแีละสนิคา้

อนัตราย 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
11.นายเฉลมิศกัดิ ์                     

กาญจนวรนิทร ์ 

กรรมการ 

กรรมการจดัการ และ 

อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  

41 - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ วชิาเอกการ

จดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

-  ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรวชิาชพี วชิาเอก

ภาษาญี่ปุ่ น อสัสมัชญัพาณิชยการ 

-  Director Accreditation Program 

(DAP) Class126/2016 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

 

4.62 ไมม่ ี 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

 

2556 – 2559 

 

 

2555 - 2559 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ   กรรมการจดัการ 

และอนุกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

บจ. ฮาซเคม ทรานส์

แมเนจเมนท ์ 

 

บจ. ทรพิเพลิ ไอ ซพั

พลายเชน 

บจ. ดจี ีแพคเกจจิง้ 

(ประเทศไทย) 

 

บจ.  ฮาซเคม โลจสิตกิส ์

แมเนจเมนท ์ 

 

บจ. จเีอสเอ คารโ์ก 

เน็ตเวริค์ 

 

บจ. ซดีบับลวิท ีเคมิ

คอล โลจสิตกิส ์

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

ผูใ้หบ้รกิารขนส่งและกระจาย

สนิคา้ภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายภายในประเทศ 

โลจสิตกิสค์รบวงจร 

 

บรกิารบรรจภุณัฑส์าํหรบัขนส่ง

สนิคา้อนัตรายและจดัทาํ

ใบอนุญาตส่งออก 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส์

สําหรบัสารเคมแีละสนิคา้

อนัตราย 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศทางอากาศ 

 

ผูใ้หบ้รกิารขนส่งและกระจาย

สนิคา้ภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนิคา้

อนัตรายภายในประเทศ 
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ช่ือ-สกลุ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน* 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมั

พนัธท์าง

ครอบครวั

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

 

ระยะเวลา 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ 
12.นายประยุทธ  เอือ้เสรี

วงศ ์

ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัช ี

54 ปรญิญาตร ีสาขาบญัชบีณัฑติ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ประกาศนียบตัรสาขาการสอบบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ปรญิญาโท สาขาการบญัชบีรหิาร  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

ไมม่ ี    ไมม่ ี     2559 – ปัจจบุนั ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัช ี บมจ. ทรพิเพลิ ไอ โลจิ

สตกิส ์

 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจร 

 

 

หมายเหตุ: 1. *สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 ซึง่นบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 
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เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุของกลุม่บริษทัฯ 

 
นายทิพย ์       

ดาลาล 

นายวิรชั  

นอบน้อม

ธรรม 

นายธีรนิต์ิ     

อิศรางกรู ณ 

อยุธยา 

นายจิโรจ         

พนาจรสั 

นายธนัท           

ตาตะยานนท ์

นางดรณีุ       

รกัพงษ์พิบลู 

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,M - - - - - 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 อนิเตอรเ์นชัน่เนล พทีอี ีแอล

ทดี ี(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, M - - - - - - 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 - - - - - - - - - - 
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นายทิพย ์       

ดาลาล 

นายวิรชั  

นอบน้อม

ธรรม 

นายธีรนิต์ิ     

อิศรางกรู ณ 

อยุธยา 

นายจิโรจ         

พนาจรสั 

นายธนัท           

ตาตะยานนท ์

นางดรณีุ       

รกัพงษ์พิบลู 

นายเกริกไกร      

จีระแพทย ์

นายวฒิุพงษ์ 

โมฬีชาติ 

นายวิภธูา 

ตระกลูฮนุ 

นายอภิชาติ          

 จีระพนัธุ ์

นายเฉลิมศกัด์ิ  

กาญจนวรินทร ์

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

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

RE, CG 
- 

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

RE 
- 

บมจ. น้ํามนัพชืไทย - - - - - - - - - 
D, ID, AC, 

RE, CG 
 

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

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

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

บมจ. บา้นปู จาํกดั  - - - - - - A - - - - 

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. ซมิโฟน่ี คอมมนูเิคชัน่ - - - - - - - 
C, D, ID, AC, 

RE, CG  
- - - 

 

              2.      ขอ้มลูทีแ่สดงในตารางเป็นขอ้มลูสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561     

 

 

 

 

                                                                                                                                     

หมายเหตุ: 1. C – ประธานกรรมการ RE – กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 D – กรรมการ CG – กรรมการกํากบัดูแลกจิการ 

 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 หน้า 1 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายช่ือ TLG  
บริษทัย่อย 

TAC TAX AGS TMA TSC CBC DGP HLM 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. นายฌอน ตนั โชว เฮา            

13. นายชเิกโมร ิฮาตาโน            

14. นางสาววราพร ไชยราช            

15. นางดารกิา เหล่าวฒันา            
 

 = เป็นกรรมการในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 
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เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอก คอื  บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จาํกดั(“KPS Audit”)  เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยหวัหน้า

ทมีตรวจสอบควบคุมภายใน มคุีณสมบตั ิวฒุกิารศกึษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ /  

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั       

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธรุกิจ 

นายววิฒัน์ ลิม้นนัทศลิป์ 

(ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ

ภายใน) 

บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จาํกดั 

2 ธนัวาคม 2560 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ

บณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี

คณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู ้

ตรวจสอบภายในของ

ประเทศไทย – CPIAT 

(รุ่นที ่12) 

 สมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย  

(สตท.) 

 Anti-Corruption: The 

Practical Guided 

Tools and Techniques for 

the audit manager 

Assessing business risk 

for internal audit 

 Quality management 

System Auditor /Lead 

Auditor Training Course 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2558 – 2560 

 

 

 

2554 – 2558 

กรรมการผูจ้ดัการ  

 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน  

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน  

บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จาํกดั/ธุรกจิ

ใหบ้รกิารตรวจสอบภายในและที่

ปรกึษา 

 

บรษิทั ไอเวลท ์กรุ๊ป จาํกดั /ธุรกจิ

ใหบ้รกิารตรวจสอบบญัช,ี 

ตรวจสอบภายในและทีป่รกึษา 

 

บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)/ 

ธุรกจิโทรคมนาคม 
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ช่ือ-นามสกลุ /  

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั       

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธรุกิจ 

 Certificate QMS 

ISO9001:2000/2008/ 

ISO/IEC27001 :2005 

Training Course 

 QMS Internal Audit 

Training Course 

 Effective Internal Control 

for Success IPO” โดย

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 กรอบแนวทางระบบการ

ควบคุมภายในใหมล่่าสุด 

COSO2013,สภาวชิาชพีบญัช ี

 การเขยีนรายงานการสอบ

บญัชตีามรปูแบบใหม่ 

 การประเมนิความเสีย่งเพือ่

การวางแผนการตรวจสอบ 

 Value Creation and 

Enhancement for Listed 

Companies with the New 

COSO 2017 Enterprise 

Risk Management (ERM) 

 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ

การบญัช ีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร ์รว่มกบั ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ :  

1. จดัทาํแผนการตรวจสอบประจาํปีตามแนวความเสีย่ง (Risk Based Audit) ดว้ยวธิกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่หมาะสม โดยฝ่ายจดัการ และนําเสนอขออนุมตัจิาก

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึการนําเสนอผลการตรวจสอบและกจิกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

2. ปฏบิตังิานตรวจสอบตามแผน รวมทัง้ปฏบิตังิานตรวจสอบพเิศษตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจากผูบ้รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ตดิตามผลการแกไ้ขจากขอ้สงัเกตทีต่รวจพบและขอ้เสนอแนะทีใ่หแ้ก่ฝ่ายงานนัน้ ๆ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ทาํการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

5. พฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในเพื่อสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิอง บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จาํกดั และนายววิฒัน์ ลิม้นันทศลิป์  แลว้เหน็ว่าเน่ืองจากมคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบั

การปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว   มคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลารวม 24 ปี นอกจากนัน้ ยงัเป็นผูท้ีม่คีวามเขา้ใจใน

กจิกรรมและการดาํเนินงานของบรษิทัเป็นอย่างด ี  

ทัง้น้ี การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบรษิทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ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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