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ส่วนที� 1 

การประกอบธรุกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
  

บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “LEO”) เดมิชื�อ บรษิทั ลโีอ กรุ๊ป จาํกดั ก่อตั �ง
เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม 2534 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 2.50 ล้านบาท โดยมนีายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ์ ประธานเจา้หน้าที�
บรหิารของบรษิัทฯ เป็นหนึ�งในผู้เริ�มก่อตั �งร่วมกบันายสมศกัดิ � ศรสุีทศัน์กุล และผู้ก่อตั �งท่านอื�นๆ ซึ�งนายเกตติวทิย ์
สทิธสุินทรวงศ์ และนายสมศกัดิ � ศรสุีทศัน์กุล ยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่จนถงึปัจจุบนั โดยวตัถุประสงคแ์รกที�จดัตั �งคอื เพื�อ
ถือหุ้นในบรษิัทอื�นๆ ในกลุ่ม (“Holding Company”) และ เพื�อรองรบัการขยายกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโลจสิติกส ์
ในขณะนั �นธุรกรรมหลกัของกลุ่มบรษิัทอยู่ภายใต้บรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั �น จํากดั (“LEOT”) ซึ�งดําเนิน
ธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) ในแบบไม่เต็มตู้ (Less than Container Load หรือ 
“LCL”) ไปยงัเมอืงท่าหลกัต่างๆ ทั �วโลก และต่อมาได้ขยายบรกิารขนส่งสนิค้าทางทะเลแบบเต็มตู้  (Full Container 
Load หรือ “FCL”) ซึ�งในปัจจุบันถือเป็นธุรกิจหลักที�มีสัดส่วนรายได้สูงสุดของบริษัทฯ (ในปี 2551 มีการเปลี�ยน
โครงสรา้งการถอืหุ้นของบรษิัทฯ และในปี 2552 ได้มกีารโอนธุรกิจของบรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั �น จํากดั
มายงับรษิทัฯ) 

จากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจของโลกในช่วงวกิฤตกิารณ์ทางการเงนิปี 2540 เศรษฐกิจในหลาย
ประเทศมอีตัราการเตบิโตชะลอตวัและส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกจิผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ LEOT จงึไดม้ี
การปรบักลยุทธ์ให้เขา้กบัสถานการณ์ทางการแข่งขนัในการทําการตลาด โดยหนัมาพฒันาการขนส่งแบบครบวงจร
นอกเหนือจากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งทางทะเลเพียงอย่างเดยีว โดยในปี 2540 บรษิัทฯ เริ�มให้บรกิารจดัการ
ขนส่งสนิคา้ทางอากาศ (Air Freight) และในปี 2553 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตและขึ�นทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการขนส่ง
ต่อเนื�องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator หรอื “MTO”) ตามพระราชบญัญัติการขนส่งต่อเนื�องหลาย
รูปแบบ พ.ศ. 2548 อนัเป็นการแสดงถงึศกัยภาพและความสามารถในการใหบ้รกิารใหก้บัลูกค้าไดอ้ย่างต่อเนื�องครบ
วงจร อกีทั �งยงัเป็นการเพิ�มโอกาสและความพรอ้มในการแขง่ขนัของธุรกจิโลจสิตกิสใ์นระดบัภูมภิาคอกีดว้ย  

ในปี 2551 บรษิัทฯ ได้มีการเปลี�ยนชื�อจาก บรษิัท ลโีอ กรุ๊ป จํากัด มาเป็น บรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส ์
จํากัด เพื�อให้ชื�อของบรษิัทฯ สามารถสื�อสารถึงขอบเขตธุรกิจของบรษิัทฯ ได้อย่างชดัเจน รวมถึงสามารถสะท้อน
ศักยภาพในการให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ที�สามารถครอบคลุมทั �วโลกแบบครบวงจร  (End - to - End  Global 
Logistics Services)  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตั �งบรษิทัย่อยและร่วมลงทุนในบรษิทัร่วมเพื�อสนับสนุนธุรกรรมหลกัของบรษิทัฯ โดยมกีารลงทุน
ที�สําคญั ได้แก่ ลงทุนในบริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“FPS”) ในปี 2554 เพื�อทําธุรกิจเป็นผู้
ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร และผู้รบัจดัการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบโดยเน้นกลุ่มภูมภิาคเอเชยี ร่วมจดัตั �ง
บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านท์มารนี (ประเทศไทย) จาํกดั (“SKRT”) กบับรษิทั ซโินคอร์ เมอรช์านทม์ารนี จาํกดั ซึ�งเป็น
สายเดนิเรอืจากประเทศเกาหลใีต้ในปี 2545 เพื�อดําเนินธุรกจิเป็นตวัแทนสายเดนิเรอืของซโินคอร์ประจําประเทศไทย 
ร่วมจดัตั �งบรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั (“YJCD”) ในปี 2552 เพื�อดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอน
เทนเนอร์ระยะสั �นและระยะยาว และซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์จดัตั �งบรษิทั เวลิด์ คอนเนคท ์โลจสิตกิส ์จํากดั (“WCL”) ในปี 
2553 เพื�อดําเนินธุรกิจเป็นผูด้ําเนินพธิกีารศุลกากรและตวัแทนออกของ ร่วมจดัตั �งบรษิัท อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (“ARM”) กบักลุ่มอาราเมก็ซ์ ซึ�งเป็นบรษิทัชั �นนําของโลกในธุรกจิขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ 
(Courier and Express) เพื�อดาํเนินธุรกจิบรกิารขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศในประเทศไทย (Courier 
and Small Parcel Express Services) และร่วมจัดตั �ง บริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จํากัด (“LML”) กับบริษัท
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พนัธมิตรท้องถิ�นในประเทศเมียนมาร์ ในปี 2557 สําหรบัการดําเนินธุรกิจเป็นผู้จดัการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศในประเทศเมยีนมาร ์เป็นตน้ 

อย่างไรกด็ ีในช่วงปี 2556-2558 บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อใหม้โีครงสรา้งที�เหมาะสมใน
การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ โดยในปี 2558 บรษิัทฯ รบัโอนกิจการทั �งหมด (Entire Business 
Transferred) ของ FPS และ WCL โดยทั �งสองบรษิทัดาํเนินการชาํระบญัชเีรยีบรอ้ยแลว้ ส่งผลใหใ้นปัจจุบนั บรษิทัฯ มี
บริษัทย่อย 2 แห่งที�ยังดําเนินธุรกรรมอยู่ คือ YJCD และ LML และมีบริษัทร่วมอีก 2 แห่งคือ SKRT และ ARM 
นอกจากนี� บรษิัทฯ ได้เปิดให้บรกิาร Leo Self-Storage (“LSS”) ซึ�งเป็นธุรกิจใหม่เพื�อให้เช่าพื�นที�จดัเก็บสนิค้า ทั �งนี� 
บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 23 มนีาคม 2560 และไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บรษิทั ลโีอ 
โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 29 ปีที�ผ่านมา บรษิัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัคุณภาพการให้บรกิารเสมอมา โดย
บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO ครั �งแรกในปี 2543 และในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 
9001:2015 อกีทั �งบรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิในสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 
(Thai International Freight Forwarders Association หรือ “TIFFA”) (ในปัจจุบัน นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ ์
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารของบรษิัทฯ ดํารงตําแหน่งเป็นนายกกิตตมิศกัดิ �ของสมาคม TIFFA)  สมาพนัธ์ผู้รบัจดัการ
ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (International Federation of Freight Forwarders Associations หรอื “FIATA”) สมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association  หรอื “IATA”) สมาคมตวัแทนขนส่งสนิคา้
ทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association หรอื “TAFA”) และสมาคมชิปปิ� งแห่งประเทศไทย (The 
Customs Broker and Transportation Association of Thailand หรอื “CTAT”) เป็นต้น นอกจากนี� บรษิัทฯ ไดพ้สิูจน์
ถงึการเป็นหนึ�งในผูป้ระกอบการด้านโลจสิติกส์อย่างครบวงจรชั �นนําของประเทศ โดยไดร้บัรางวลัผูป้ระกอบการที�มี
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจําปี 2559 (Excellent Logistics Management Award หรือ 
“ELMA”) สาขา 3rd Party Logistics Services Provider (3PL) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ โดยรางวลัดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการบรหิารจดัการและการให้บรกิารโลจสิติกส์ที�เป็นเลศิของ
บรษิทัฯ ซึ�งครอบคลุมถงึความน่าเชื�อถอืในกระบวนการจดัการดา้นโลจสิตกิสแ์ละความเป็นมอือาชพีในการใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้อกีดว้ย 

และในปี 2562 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัผูป้ระกอบการที�มคีวามเป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ประจําปี 
2562  (Excellent Logistics Management Award หรอื “ELMA”) สาขาผู้ให้บรกิารตวัแทนในการจดัการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding) จาก กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์และ
รางวลัผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister’s Award 2019 : PM Award 2019) สาขาธุรกิจบรกิาร
ยอดเยี�ยม (Best Service Enterprise Award) นอกจากนี� บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับ
มาตรฐานเออโีอ (Authorized Economic Operator : AEO) จากกรมศุลกากร 
 
1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในภาพรวม 

· วิสยัทศัน์ 

บรษิทัฯ จะเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรชั �นนําของไทย ที�มเีครอืขา่ยครอบคลุมทั �วโลก โดยมกีาร
เตบิโตอย่างยั �งยนื และเป็นบรษิทัอนัดบัหนึ�งในใจของลูกคา้และพนักงาน 
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· พนัธกิจ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการที�ดี (Good Governance) จงึได้กําหนดพนัธกิจที�จะทําให้บรษิัทฯ 
เติบโตอย่างยั �งยนื ได้รบัความเชื�อถือจากลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจนพนักงานของบรษิัทฯ ด้วยความมุ่งมั �นที�จะดําเนิน
ธุรกจิอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื�องตามหลกั Quality Policy ใน 4 หวัขอ้ดงันี� 

1. ความพอใจสงูสุดของลูกคา้ (HIGH-CUSTOMER SATISFACTION : HCS)  
2. ระบบงานที�เป็นเลศิ  (EXCELLENT WORKING  SYSTEM : EWS)  
3. พนักงานที�มคีุณภาพ  (QUALITY  HUMAN RESOURCE : QHR)  
4. องคก์รที�มคีวามมั �นคง  (HEALTHY GROUP OF COMPANIES : HGC)  

· เป้าหมายในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั �นในการดําเนินธุรกิจ เพื�อให้เกิดการยอมรับในการเป็นองค์กรชั �นนําของคนไทยที�
ให้บรกิารโลจสิติกสอ์ย่างครบวงจร บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ที�จะดําเนินธุรกจิอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพตรงตาม
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื�อง เพื�อเตรยีมพรอ้มสูก่ารเป็นองคก์รมหาชน 

· กลยุทธ ์

1. สร้างการเจรญิเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื�องด้วยกลยุทธ์ Product Differentiation & Innovation Market 
Concentration และ Service Excellence  

2. มุ่งเน้นในการสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดแีละรกัษาฐานลูกคา้หลกั (Key Customers)  
3. พฒันาและเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้ป็น Solution Provider ใหก้บัลูกคา้ 
4. ขยายเครอืขา่ยโดยการสรรหาพนัธมติรทางธุรกจิทั �งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื�อง 
5. ใหค้วามสําคญักบัการพฒันาและดูแลลูกคา้ระดบั Key Accounts ใหไ้ดร้บัการบรกิารที�ด ีโดยมโีครงการพฒันา

ปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารลูกคา้และการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (CRM) อย่างต่อเนื�อง 
6. ดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Good Corporate Governance with Social 

responsibility) 

· ค่านิยม  

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดค่านิยม หรอื LEO Core Values เพื�อปลูกฝังใหพ้นักงานมแีนวความคดิ และหลกัการในการ
ทาํงานเดยีวกนั ดงันี� 

 L = Leading with ethics and integrity (เป็นผูนํ้าอย่างมหีลกัการและคุณธรรม)  
 E = Excellence teamwork with service mind (สรา้งศกัยภาพในการทาํงานเป็นทมีดว้ยใจบรกิาร) 
 O = Open for continuous learning and improvement (เปิดกวา้งในการเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนื�อง) 

· วฒันธรรมองคก์ร  

1. ทศันคต ิ(Positive Attitude) : สรา้งทศันคตขิองพนักงาน ใหม้คีวามซื�อสตัย์สุจรติ มคีวามคดิเป็นระบบ มคีวาม
เป็นผูนํ้าและมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มใีจรกับรกิารเพื�อสามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างเตม็ที� มคีวามรบัผดิชอบต่อ
งานในหน้าที�  

2. องค์ความรู ้(Knowledge-Based Organisation) : เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูอ้ยู่เสมอ มคีวามใฝ่เรยีนรูส้ิ�ง
ใหม่ที�เป็นประโยชน์  และส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสพฒันาความสามารถของตนเองและมคีวามสามารถใน
การถ่ายทอดความรูข้องตนเองใหก้บัทมีงานได ้
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3. ใหพ้ลงัส่งเสรมิและกระจายอํานาจ (Empowerment and Delegation) :  สรา้งแรงจงูใจและสรา้งพลงัส่งเสรมิให้
พนักงานสามารถดงึศกัยภาพของตนเองออกมาใหม้ากที�สุดโดยการมอบและกระจายอํานาจ เพื�อใหก้ารบรหิาร
และการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

4. ทนัสมยั (Modern and Agile Organisation) : เป็นองค์กรที�ทนัสมยัและมคีวามคล่องตวัในการปรบัตวักบัการ
เปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั   

เดือน/ปี เหตุการณ์ที�สาํคญั 
พฤศจกิายน 2533 นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ร่วมจัดตั �ง บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั �น จํากัด 

(“LEOT”) กบันายสมศกัดิ � ศรสุีทศัน์กุล และผูก้่อตั �งท่านอื�นๆ ซึ�งนายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์
และนายสมศกัดิ � ศรสุีทศัน์กุล ยงัคงเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่จนถงึปัจจุบนั โดยแรกเริ�มบรษิัทฯ มทีุน
จดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร ไปยงัเมอืงท่าหลกัๆ ทั �วโลก (ภายหลงับรษิทั ลี
โอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั �น จํากัด ได้โอนกิจการทั �งหมด (EBT) มายงับริษัทฯ ในปี 2551 
และไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัและชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นในเดอืนเมษายน 2559) 

ตุลาคม 2534 บรษิทั ลโีอ กรุ๊ป จํากดั จดัตั �งดว้ยทุนจดทะเบยีน 2.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 25,000 
หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เป็นบรษิทั Holding company 

กรกฎาคม 2535 บริษัทฯ ร่วมจัดตั �งบริษัท รอยัลเทนเนอร์ คอร์ปอเรชั �น จํากัด (“RYT”) กับบุคคลอื�นที�ไม่
เกี�ยวข้องกับบรษิัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูล
ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื�อดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ
ทางทะเล โดยเน้นภูมภิาคยุโรปและอเมรกิา โดยบรษิทัฯ ถอืหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ต่อมา
ในปี 2555 บรษิทัฯ ไดท้ําการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัและไดล้ดสดัส่วนการถอืหุน้ใน RYT 
เหลอืรอ้ยละ 19.00 โดยการขายหุน้แก่ผูถ้อืหุน้ของ RYT ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 

พฤษภาคม 2537 ถึง
สงิหาคม 2538 

บรษิทัฯ มกีารเพิ�มทุนจดทะเบยีน 2 ครั �ง โดยครั �งที�หนึ�งเพิ�มทุนจํานวน 1.50 ล้านบาท จาก 
2.50 ลา้นบาท เป็น 4.00 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวนทั �งสิ�น 15,000 หุน้ มลูค่าที�ตรา
ไวหุ้น้ละ 100.00 บาท และเพิ�มทุนครั �งที�สองจาํนวน 1.00 ลา้นบาท จาก 4.00 ล้านบาทเป็น  
5.00 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดย
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและผูถ้อืหุน้ใหม่ 2 ราย  

กนัยายน 2539 บรษิัทฯ ร่วมจดัตั �งบรษิัท ทฟิฟ่า จํากัด กบับุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิัทฯ ด้วยทุนจด
ทะเบียน 12.00 ล้านบาท เพื�อลงทุนในกิจการอื�นเพื�อประกอบกิจการโรงพักสินค้าหรือ
สถานที�บรรจุจัดทําหีบห่อเพื� อการส่งออกและนําเข้า และธุรกิจที�ให้บริการเกี�ยวกับ
คอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์ที�ใชใ้นระบบเชื�อมโยงสถาบนัการศกึษาวชิาชพีรบัจดัการขนส่ง
สินค้าระหว่ างประเท ศ  (International Transport and Business School - ITBS) โดย
ปัจจุบนั มทีุนจดทะเบยีน 70.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 7.00 ล้านหุน้ มูลค่าสที�ตราไว้
หุน้ละ 10.00 บาท โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 5.00  
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เดือน/ปี เหตุการณ์ที�สาํคญั 
กรกฎาคม 2544 ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ ร่วมจดัตั �ง บรษิัท เอฟพเีอส โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“FPS”) 

ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 
10.00 บาท ทําธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร และผู้รบัจดัการขนส่งต่อเนื�อง
หลายรูปแบบโดยเน้นกลุ่มภูมิภาคเอเชีย โดยบรษิัทฯ และ บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส ์
(ประเทศไทย) แบ่งโซนการขายตามความชํานาญของเครอืข่าย (ภายหลงัไดจ้ดทะเบยีนเลกิ
บรษิทัในปี 2558 และชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นในปี 2560) 

สงิหาคม 2544 บรษิทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนจาํนวน 10.00 ลา้นบาท จาก 5.00 ลา้นบาทเป็น 15.00 ลา้นบาท 
โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื�อจดัสรรให้ผู้ถือ
หุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

พฤศจกิายน 2545 ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ รว่มจดัตั�งบรษิัท ซิโนคอร ์เมอรช์านทม์ารีน (ประเทศไทย) (“SKRT”) กบั 
Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (“SKR”) ซึ�งเป็นสายเดินเรือจากประเทศเกาหลีใต ้โดย
การถอืหุน้รอ้ยละ 50.00 เพื�อดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนสายเดินเรือซิโนคอร ์(“Sinokor”) ประจาํ
ประเทศไทย ใหบ้รกิารขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร ์ภายในภาคพื�นเอเชียแปซิฟิก และใหบ้รกิาร 
เช่า เรือเทกอง และเรือคอนเทนเนอร ์และต่อมาในปี 2551 และปี 2556  บรษิัทฯ ไดซ้ื �อหุน้จาก
กลุ่มผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 และรอ้ยละ 10.00 ตามลาํดบั ทาํให ้ณ 31 
มีนาคม 2560 บรษิัทฯถือหุน้รอ้ยละ 50.00 โดย SKR ถือหุน้รอ้ยละ 40.00 และบคุคลที�ไม่
เกี�ยวขอ้งกบับรษิัทฯ 2 รายถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 10.00 

ธนัวาคม 2548 บรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั �น จํากดั ขยายสาขาไปยงัแหลมฉบงัเพื�อรองรบักลุ่ม
ลูกคา้ที�อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

กรกฎาคม 2549 บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั �น จํากัด ลงทุนในบริษัท Kyungpyung Logistics 
Company Limited (“KPL”) ประเทศเกาหล ีร่วมกับ SKR และนิติบุคคลสัญชาติเกาหลีใต ้
เพื�อดาํเนินธุรกจิโรงพกัสนิคา้ ลานเกบ็ตู้คอนเทนเนอร์โดยการถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 
ของทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ของ KPL  

สงิหาคม 2550 บรษิทัฯ จดัตั �งบรษิทั ออล โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์จาํกดั (“ALC”) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5.00 ลา้น
บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 50,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ดําเนินธุรกจิบรกิาร
การรบัจดัเก็บและกระจายสินค้า (Warehouse & Distribution Management) โดยบรษิัทฯ 
ถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 ต่อมา ALC ไดเ้พิ�มทุน 5.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้ 50,000 หุน้ หุน้ 
มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนทาํให ้ALC มทีุนจดทะเบยีน
ทั �งสิ�น 10.00 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2552 บรษิทัฯ ไดล้ดสดัส่วนการถอืหุน้เหลอืรอ้ยละ 10.00 
ของทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ โดยการขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อื�นซึ�งไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ  

บรษิทัฯ จดัตั �ง บรษิทั ลโีอคลูล ์โลจสิตกิส ์จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 3.00 ลา้นบาท แบ่งเป็น
หุน้สามญั 30,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ดาํเนินธุรกจิรบัจดัการขนส่งสนิคา้
ระหว่างประเทศสําหรบัสินค้าพิเศษ ต่อมาในปี 2552 ได้เปลี�ยนชื�อเป็น บรษิัท ลีโอ สเป
เชยีลตี� โลจสิตกิส ์จํากดั หลงัจากนั �นในปี 2556 บรษิทัฯ ไดข้ายหุน้ทั �งหมดใหแ้ก่บุคคลที�ไม่
เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ทั �งนี� บรษิทั ลโีอ สเปเชยีลตี� โลจสิตกิส ์จํากดั ไดเ้ปลี�ยนชื�ออกีครั �งในปี 
2558 เป็น บรษิทั ออล สเปเชยีลตี� โลจสิตกิส ์จาํกดั 
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เมษายน 2551 
 
 

บรษิัทฯ มกีารเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย ได้ขายหุ้นทั �งหมด
ให้กบัผู้ถือหุ้นรายใหม่ และบรษิัทฯ เขา้ถอืหุ้นของ บรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั �น 
จํากดั และ บรษิัท เอฟพเีอส โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จํากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 69.00 และ 
รอ้ยละ 80.00 ตามลําดบั และต่อมา ได้เพิ�มสดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 100.00 ของทั �ง 2 
บรษิทัในปี 2552 (ภายหลงั FPS ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัในปี 2558 และชาํระบญัชเีสรจ็สิ�น
ในปี 2560)  

พฤษภาคม 2551 บรษิทัฯ เปลี�ยนชื�อจาก บรษิัท ลโีอ กรุ๊ป จํากดั เป็น บรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จํากดั 
เพื�อใหช้ื�อของบรษิทัฯ สื�อสารถงึขอบเขตธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างชดัเจน 

สงิหาคม 2551 บรษิัทฯ ก่อตั �งบรษิทั ลโีอ โกลบอล ชปิปิ� ง เอเยนซีส ์จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 3.00 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 30,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื�อดําเนินธุรกจิเป็น
ตวัแทนสายเดนิเรอืขนส่งระหว่างประเทศร่วมกบัเจา้ของสายเรอืจากต่างประเทศ อย่างไรกด็ ี
เนื�องจากบรษิทัสายเดนิเรอืดงักล่าวมกีารเปลี�ยนแปลงนโยบายที�จะทําธุรกจิดว้ยตนเองโดย
ไม่ผ่านตัวแทน บรษิัท ลโีอ โกลบอล ชปิปิ� ง เอเยนซีส์ จํากัด จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบรษิัท
ในช่วงปลายปี 2557 และชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นในเดอืนมถิุนายน 2559 

พฤษภาคม 2552  บรษิัท ลโีอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั �น จํากดั โอนกิจการทั �งหมดมายงับรษิัทฯ และได้จด
ทะเบยีนเลกิบรษิทัในปลายปี 2557 และชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นในเดอืนเมษายน 2559  

กรกฎาคม 2552 บรษิทัฯ ร่วมจดัตั �ง บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริ�มแรก 1.00 
ล้านบาท และเพิ�มเป็น 15.00 ล้านบาท เดอืนธนัวาคมในปีเดยีวกัน โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั 
150,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทน
เนอร์ระยะสั �นและระยะยาว และให้บรกิารรบัทําความสะอาดและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ โดย
บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 40.00 (ภายหลงั บรษิทัฯ ไดซ้ื�อหุน้จากผูถ้อืหุน้รายอื�นอกีรอ้ยละ 10.00 
ส่งผลให้ปัจจุบนัสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ เป็นรอ้ยละ 50.00 โดยมบีุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้ง
กบับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 40.00 และ นิตบิุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 10.00) 

 บรษิทัฯ ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) Co., Ltd 

พฤศจกิายน 2552 บรษิัทฯ ขยายสาขาอกีหนึ�งแห่ง คอื สาขาสุวรรณภูม ิโดยเน้นธุรกิจดําเนินพธิกีารศุลกากร
และการขนส่งทางอากาศ 

กรกฎาคม 2553 บรษิทัฯ จดัตั �ง บรษิทั ไอ ทู ยู คอมมวินิเคชั �น จํากดั (“I2U”) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 3.00 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ดําเนินธุรกิจ
ให้บรกิารฐานขอ้มูลและบรกิารทําการตลาดออนไลน์ ต่อมาในปี 2554 I2U ไดเ้พิ�มทุน 2.00 
ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัจํานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท จดัสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทําให้ I2U มทีุนจดทะเบยีนที�ชําระแล้วทั �งสิ�น 5.00 ล้านบาท ทั �งนี� ในปี 
2556 บรษิทัฯ ไดข้ายหุน้ทั �งหมดใหแ้ก่บุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 

กนัยายน 2553 บรษิทัฯ จดัตั �งบรษิทั เวลิด ์คอนเนคท ์โลจสิตกิส ์จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 13.00 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 130,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ดาํเนินธุรกจิเป็นผูด้าํเนิน
พิธีการศุลกากรและตัวแทนออกของ โดยบรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 (ภายหลงัได้จด
ทะเบยีนเลกิบรษิทัในปี 2558 และชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นในปี 2560) 
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ตุลาคม 2555 บรษิัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนอีก 8.125 ล้านบาท เป็น 23.125 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั

จาํนวน 81,250 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื�อจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ 

มนีาคม 2556 บรษิัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนอีก 1.875 ล้านบาท เป็น 25.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั
จาํนวน 18,750 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื�อจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ใหม่ คอื บรษิทั 
ซิโนคอร์ คัมปนี ลิมิเต็ด (ฮ ่องกง) ในราคาหุ้นละ 1,640.00 บาท ซึ�งต่อมาได้โอนหุ้นให ้
บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านท ์มารนี คมัปะนี ลมิเิตด็ (เกาหล)ี (“SKR”) ในเดอืนเมษายน 2556 
ซึ�งเป็นผลให ้SKR ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ของบรษิทัฯ 

มถิุนายน 2557 บรษิทัฯ จดัตั �งบรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ARM”) ร่วมกบักลุ่มอาราเมก็ซ์ ซึ�ง
เป็นบรษิัทชั �นนําของโลกในธุรกิจขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier 
and Express) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 9.00 ลา้นบาท ดาํเนินธุรกจิบรกิารขนส่งพสัดุและเอกสาร
เร่งด่วนระหว่างประเทศ ต่อมาในปี 2558  ปี 2560 และปี 2561 ได้เพิ�มทุนจดทะเบยีนเป็น 
25.50 ล้านบาท 32.50 และ 39.00 ล้านบาท ตามลําดบั  โดยบรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 26.00 
บรษิัทจากประเทศสงิคโปร์ถอืหุน้รอ้ยละ 49.00 และ ผูถ้ือหุ้นอื�นถอืหุ้นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัถือ
หุน้รอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ของ ARM  

กนัยายน 2557 บรษิัทฯ จดัตั �งบรษิัท ลโีอ เมยีนมาร์ โลจสิติกส์ จํากดั (“LML”) ร่วมกบัพนัธมติรท้องถิ�นใน
ประเทศเมียนมาร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้
ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรที�ประเทศเมยีนมาร ์โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 60.00 และ 
พนัธมติรในประเทศเมยีนมารถ์อืหุน้รอ้ยละ 40.00 ต่อมาในปี 2559 LML เพิ�มทุนจดทะเบยีน
เป็น 100,000.00 ดอลลารส์หรฐั ทาํใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ใน LML รอ้ยละ 80.00 และพนัธมติรใน
ประเทศเมยีนมารถ์อืหุน้รอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ของ LML (โดยบรษิทัฯ 
เป็นผูเ้พิ�มทุนเพยีงฝ่ายเดยีว)  

พฤศจกิายน 2558 บรษิัท เอฟพเีอส โลจสิติกส ์(ประเทศไทย) จํากดั โอนกิจการทั �งหมดมายงับรษิัทฯ และจด
ทะเบยีนเลกิบรษิทั ปัจจุบนัชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นในเดอืนธนัวาคม 2560 

ธนัวาคม 2558 บรษิทั เวลิด์ คอนเนคท์ โลจสิตกิส์ จํากดั โอนกจิการทั �งหมดมายงับรษิทัฯ และจดทะเบยีน
เลกิบรษิทั ปัจจุบนัชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นในเดอืนตุลาคม 2560 

สงิหาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัผูป้ระกอบการที�มคีวามเป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ประจาํปี 
2559 (Excellent Logistics Management Award หรือ “ELMA”) สาขา 3rd Party Logistics 
Services Provider (3PL) จากกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 75.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ
จาํนวน 0.50 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท เพื�อจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

  8 

เดือน/ปี เหตุการณ์ที�สาํคญั 
มนีาคม 2560 
 

ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ไดม้มีตอินุมตัเิรื�องสาํคญัต่างๆ ดงันี�  
1) มมีตดิําเนินการแปรสภาพจากบรษิัทจํากดั เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั และเปลี�ยนแปลง

ชื�อเป็น บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
2) มมีตเิปลี�ยนแปลงมลูค่าหุน้ที�ตราไวจ้าก 100.00 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ 
3) มมีติเพิ�มทุนจดทะเบยีน 25.00 ล้านบาท จากเดิม 75.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้าน

บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 50.00 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนเป็นครั �งแรกต่อประชาชน และนําหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัในวนัที� 23 มนีาคม 2560 

พฤษภาคม 2560 บรษิัทฯ เปิดให้บรกิาร Leo Self-Storage (“LSS”) ขนาดพื�นที�รวมประมาณ 1,280 ตาราง
เมตร บนถนนพระราม 3 ซึ�งเป็นธุรกิจใหม่เพื�อให้เช่าพื�นที�จดัเก็บสนิค้า โดยมีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหลกั คือ ลูกค้ารายย่อย ซึ�งได้แก่ ผู้อยู่อาศยัคอนโดมิเนียม หรอืผู้ประกอบการ 
SMEs และ E-Commerce ในละแวกใกลเ้คยีง  

กุมภาพนัธ ์2561 บรษิัทฯ ร่วมจดัตั �งบรษิัท ทาฟ่า คอนซอร์เที�ยม จํากดั ด้วยทุนจดทะเบยีน 5.00 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 50,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ดําเนินธุรกจิบรหิารพื�นที�เขต
ปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 4.43 

มนีาคม 2562 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ไดม้มีตอินุมตัเิรื�องสาํคญัต่างๆ ดงันี�  
1) มมีติลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จํานวน 25.00 ล้านบาท โดยการตดัหุ้นที�ยงัไม่ได้

ออกจาํหน่ายของบรษิทัฯ 
2) มมีติเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 75.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 130.00 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไว ้0.50 บาทต่อหุน้ 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จํานวนไม่เกิน 50.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้ หุ้นละ 

0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละราย
ถอือยู่ (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 3 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิ�มทุนใหม ่ 
โดยเสนอขายในราคาหุน้ละไม่เกนิ 0.50 บาท 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 80.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้ หุ้นละ 
0.50  บาท เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก  

สงิหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที�มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส ์
ประจําปี 2562 (Excellent Logistics Management Award หรอื “ELMA”) สาขาผูใ้ห้บรกิาร
ตวัแทนในการจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding) จาก
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวลัผู้ประกอบธุรกิจส่งออก
สนิค้าและบรกิารดเีด่นประจําปี 2562 (Prime Minister' s Export Award 2019) สาขา Best 
Service Enterprise Award  
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เดือน/ปี เหตุการณ์ที�สาํคญั 
กนัยายน 2562 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ไดม้มีตอินุมตัเิรื�องสาํคญัต่างๆ ดงันี�  

1) มมีติลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จํานวน 40.00 ล้านบาท โดยการตดัหุ้นที�ยงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายของบรษิทัฯ 

2) มมีติเพิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 160.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ�มทุนจํานวน 120.00 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื�อเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ�มทุนเป็นครั �งแรกต่อประชาชน และนําหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

ตุลาคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัการประกาศอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออโีอ (Authorized 
Economic Operator: AEO) 

ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ ลงทุน เพิ�ม ในหุ้นสามัญของบริษัท  ทาฟ่า คอนซอร์เที�ยม  จํากัด   (“Tafa 
Consortium”)  จาํนวน 625 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท รวมมลูค่าทั �งสิ�น 62,500 บาท ทาํ
ใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ หลงัการเพิ�มทุนเพิ�มขึ�นเป็นรอ้ยละ 4.73  

มกราคม 2563 บรษิัทฯ ลงทุนเพิ�มในหุ้นสามญัของบรษิัท ทาฟ่า คอนซอร์เที�ยม จํากดั จํานวน 8,000 หุ้น 
มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท รวมมลูค่าทั �งสิ�น 800,000 บาท โดยสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ 
ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 5.83 

พฤศจกิายน 2563 บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 5 
พฤศจกิายน 2563 มทีุนจดทะเบยีน 160 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 320 ลา้น
หุน้ มลูค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และเงนิลงทุนทั �วไป ดงันี� 
 

 
 

จากโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิทัฯ ไม่มบีุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ของบรษิัทฯ ถือหุ้นในบรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วม และเงินลงทุนทั �วไปเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว เว้นแต่การลงทุนในบจก. อาราเม็กซ์ 
(ประเทศไทย) ซึ�งม ีบจก.ทรานสปีด เป็นผูถ้ือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน โดย ณ วนัที� 30 เมษายน 
2563 บจก. ทรานสปีด มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ นางสุธาสนีิ มารุตตมาน ซึ�งเป็นพี�สาวนายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ ์และ
นายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน 

บรษิทัฯ จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จํากดั (“SKRT”) ที�บรษิทัฯ มี
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม เนื�องจากบรษิัทฯ ไม่มอํีานาจควบคุมใน SKRT โดยที�การ
ลงทุนใน SKRT เป็นการลงทุนร่วมกบั Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. (“SKR”) ประเทศเกาหลใีต้ ซึ�งเป็นบรษิทั
เจ้าของเรอืเดนิทะเลที� SKRT เป็นตวัแทนสายการเดนิเรอืในประเทศไทย การบรหิารงานของ SKRT มกีารกําหนด
นโยบายการดําเนินธุรกิจและการบรหิารร่วมกัน ทั �งนี� บรษิัทฯ มีตัวแทนในคณะกรรมการของ SKRT 2 ท่าน จาก
ทั �งหมด 6 ท่าน และไม่มสีญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ โดยรายชื�อคณะกรรมการของ SKRT ม ีดงันี� 

รายชื�อคณะกรรมการ ตวัแทน 
1.นายฮยอน ชอล ก ู ตวัแทนของกลุ่ม Sinokor 
2.นายมนิกนึ ชนิ ตวัแทนของกลุ่ม Sinokor 
3.นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ ตวัแทนของบรษิทัฯ 
4.นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี ตวัแทนของบรษิทัฯ 
5.นางสาวพรรณนีย ์ตนัสถาวรีฐั* - 
6.นายสมบูรณ์ ไพศาลสนิสกุล* - 
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หมายเหตุ: * คุณพรรณนีย ์ตนัสถาวรีฐั และคุณสมบูรณ์ ไพศาลสนิสกุล เป็นผูบ้รหิารตั �งแต่ช่วงก่อตั �งของ SKRT แลว้ต่อมาจงึเขา้เป็นผูถ้อืหุน้
และกรรมการของ SKRT โดยแต่ละท่านถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ SKRT โดยก่อนเขา้ร่วมงานกบั SKRT 
คุณพรรณนีย์ ตันสถาวีรฐั มีประสบการณ์ด้านการบริหารในธุรกิจโลจิสติกส์มานานกว่า 15 ปีทั �งในธุรกิจสายเรือ และธุรกิจ Freight 
Forwarder ในขณะที�คุณสมบูรณ์ ไพศาลสนิสกุลมปีระสบการณ์ในการดูแลงานดา้นบรหิารการขายในธุรกจิสายเดนิเรอืและธุรกจิโลจสิตกิสม์า
มากกว่า 10 ปี และได้ร่วมบรหิารทําให้ SKRT เติบโตมาอย่างต่อเนื�อง ปัจจุบัน ทั �งสองท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้จดัการทั �วไป (General 
Manager) และรองผูจ้ดัการทั �วไป (Deputy General Manager) ตามลําดบั 

 ขณะที�การจดัประเภทเงินลงทุนใน Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. (KPL) ซึ�งเป็นบริษัทที�จดัตั �งขึ�นใน
ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นเงนิลงทุนทั �วไป แมว้่าบรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 30 เนื�องจากบรษิทัฯ ไม่มอํีานาจในการ
เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงนิและการดําเนินงานของ KPL และบรษิทัฯ ไม่มตีวัแทนใน
คณะกรรมการของ KPL โดยที�การลงทุนใน KPL เกิดจากการชักชวนจากกลุ่ม SKR ในประเทศเกาหลีใต้ที�เป็น
พนัธมิตรทางการค้าเพื�อให้ KPL ได้มาซึ�งสิทธิประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจซึ�งจะต้องมีผู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาต ิ  
ดงันั �นเพื�อรกัษาความสมัพนัธท์างการคา้ บรษิทัฯ จงึไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน KPL สดัส่วนรอ้ยละ 30 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธิ
ออกเสยีงทั �งหมด ซึ�งเป็นสดัส่วนขั �นตํ�าตามที�กําหนดในกฎหมายของประเทศเกาหลใีต้ ทั �งนี� เนื�องจากบรษิทัฯ เหน็ว่า 
การบรหิารงานของ KPL กระทําโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�เป็นบรษิัทในประเทศเกาหลใีต้ซึ�งเป็นผู้มคีวามเชี�ยวชาญใน
ธุรกิจดงักล่าวและการร่วมลงทุนมีวตัถุประสงค์เพื�อรกัษาความสมัพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน บรษิัทฯ จึงไม่ได้ส่ง
ตวัแทนเขา้บรหิารงานที� KPL และเหน็ว่าการจดัประเภทของเงนิลงทุนใน KPL เป็นเงนิลงทุนทั �วไปมคีวามถูกตอ้งและ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการที�บรษิทัฯ ไม่ไดม้อีทิธพิลอย่างมนัียสาํคญัใน KPL   

ทั �งนี� บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จาํกดั (“LML”) และบรษิทั รอยลัเทนเนอร ์คอรป์อเรชั �น จาํกดั (“RYT”) มี
ลกัษณะธุรกิจที�คล้ายคลึงกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี LML มีธุรกิจหลกัในการให้บรกิารขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที�
ประเทศเมยีนมาร์ มกีลุ่มลูกคา้หลกัคอืกลุ่มผูป้ระกอบการไทยที�อยู่ที�ประเทศเมยีนมาร์ และบรษิัทฯ ถอืหุ้นในสดัส่วน
รอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียนทั �งหมด ในขณะที� RYT แม้จะมีการประกอบธุรกิจที�ใกล้เคยีงกบับรษิัทฯ แต่ RYT มี
รายไดใ้นช่วง 3 ปีที�ผ่านมา (2560 – 2562) เท่ากบั 76.35 ล้านบาท 73.39 ล้านบาท และ 67.80 ล้านบาท ตามลําดบั 
ในขณะที�บรษิัทฯ มีรายได้ในช่วงเดียวกันเท่ากับ 1,040.63 ล้านบาท 1,052.68 ล้านบาท และ 1,044.01 ล้านบาท 
ตามลําดบั อกีทั �งบรษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน RYT ในสดัส่วนรอ้ยละ 19.00 ของทุนจดทะเบยีนทั �งหมด ดงันั �น การลงทุนใน 
LML จงึเป็นการต่อยอดธุรกจิใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ เพื�อใหส้ามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดค้รบวงจรมากขึ�น และการลงทุนใน 
RYT แม้จะมีธุรกิจที�คล้ายกับบริษัทฯ แต่ด้วยขนาดธุรกิจที�ต่างกัน จึงไม่เข้าข่ายลักษณะที�มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
 
1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

ไม่ม ี
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการบริการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิดงันี� 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทาง
ทะเล (Sea Freight) 1 767.42 72.73 723.68 69.11 778.96 68.99 

บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทาง
อากาศ (Air Freight) 

92.48 8.76 137.69 13.15 174.51 15.46 

บรกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการ
ขนส่งสนิคา้แบบครบวงจร (Integrated Logistics 
Services หรอื “ILS”) 

189.08 17.92 176.53 16.86 165.79 14.68 

- บรกิารขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดย
รถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก 

122.58 11.64 110.34 10.57 101.84 9.02 

- บรกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์ 31.81 3.02 28.21 2.70 28.72 2.54 
- บรกิารดา้นพธิกีารศุลกากร 30.32 2.88 32.94 3.16 29.24 2.59 
- บรกิารอื�นๆ (1) 4.38 0.42 5.03 0.48 5.99 0.53 

บรกิารพื�นที�สาํหรบัเกบ็ของ (Leo Self Stroage หรอื 
"LSS") 3.70 0.35 6.12 0.59 7.01 0.62 

รวมรายได้จากการให้บริการ 1,052.68 99.76 1,044.01 99.70 1,126.27 99.75 
รายไดอ้ื�นๆ(2) 2.50 0.24 3.19 0.30 2.86 0.25 
รวมรายได้ 1,055.18 100.00 1,047.21 100.00 1,129.13 100.00 

หมายเหตุ :  (1)  บรกิารอื�นๆ เช่น บรกิารจดัหาประกนัภยั และบรกิารรบัจดัการจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ เป็นตน้ 
 (2)  รายไดอ้ื�นๆ เช่น รายไดเ้งนิปันผล รายไดค้่าเช่าและบรหิารสาํนักงาน ดอกเบี�ยรบั กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสนิทรพัย ์เป็นตน้ 

 
2.2 รายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.2.1 ลกัษณะการให้บริการ 

บรษิัท ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นหนึ�งในผู้ให้บรกิารโลจสิติกส์สญัชาติไทยที�
ใหบ้รกิารแบบครบวงจรที�ครอบคลุมทั �วโลก (End -  to - End Global Logistics Services) โดยธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 
คอืการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั �งการนําเข้าและส่งออก (International Freight Forwarding Import / 
Export Services) โดยการขนส่งทางทะเล (Sea freight) ทั �งแบบเตม็ตู ้(Full Container Load หรอื “FCL”) และแบบไม่
เต็มตู้  (Less than Container Load หรือ “LCL”) และทางอากาศ (Air freight) โดยบริษัทฯ มีพันธมิตรอยู่ ใน
ต่างประเทศมากกว่า 190 ประเทศ จงึสามารถที�จะให้บรกิารการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และครอบคลุมทั �วโลก นอกจากการเป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศแล้ว บรษิัทฯ ยงัมผีลติภณัฑ ์และการ
บรกิารอื�นๆ เพื�อสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้ของบรษิทัฯ ใหค้รบวงจร (Integrated Logistics 
Service) เช่น การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร การรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทางบกดว้ยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก 
บรกิารจดัหาประกนัภยัสนิคา้ (Cargo Insurance) บรกิารบรรจหุบีห่อสนิคา้ บรกิารรบัจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ การรบั
ขนส่งสนิค้าโครงการและสนิค้าขนาดใหญ่ (Project&Heavy Lift Cargoes) และการรบัขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วน
ระหว่างประเทศ (Courier and Small Parcell Express Service) เป็นตน้  
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ทั �งนี� บรษิัทฯ ได้รบัใบอนุญาตและขึ�นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transport Operator-“MTO”) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ในปี 2553 บริษัทฯ 
สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ในการขนส่งตั �งแต่ต้นทางถงึปลายทางไดท้ั �วโลกในลกัษณะ End - to - End Global Logistics 
และจากการที�บรษิัทฯ มพีนัธมติรทางธุรกิจทั �งในประเทศและต่างประเทศซึ�งประกอบธุรกจิหลากหลายประเภท เช่น 
บรษิทัสายเดนิเรอื บรษิทัสายการบนิ บรษิทัขนส่งพสัดุภณัฑ ์(Small Parcel) และบรษิทัขนส่งภายในประเทศ อกีทั �งยงั
เป็นสมาชิกในสมาคมและสมาพันธ์ต่างๆ ทําให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที�รองรับความต้องการของลูกค้าที�
หลากหลายและสามารถใหบ้รกิารทั �งในประเทศและต่างประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี�บริษัทฯ ยังมีบริการจากบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
(“YJCD”) ซึ�งทําธุรกิจให้บรกิารรบัฝากตู้สนิค้าคอนเทนเนอร์ระยะสั �นและระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์แก่สาย
เดนิเรอื และบรษิทั ลโีอ เมยีนมาร์  โลจสิตกิส ์จํากดั (“LML”) ซึ�งทําธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรที�ประเทศ
เมยีนมาร ์เพื�อรองรบัการขนส่งที�มแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื�องหลงัจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 
Economics Community หรอื “AEC”) 

 

แผนภาพแสดงลกัษณะการให้บริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจร 
 

 
 

ลกัษณะการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรโดยทั �วไป สามารถสรุปขั �นตอนการใหบ้รกิารไดด้งันี� 

1. วางแผนเสน้ทาง และวธิกีารขนส่งที�เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
2. บรหิารจดัการระวางกบัสายเดนิเรอื สายการบนิ หรอืการขนส่งผ่านแดนโดยรถบรรทุก 
3. ดาํเนินพธิกีารศุลกากรทั �งในประเทศตน้ทาง และประเทศปลายทาง 
4. บรกิารขนส่งภายในประเทศ ทั �งในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง รวมถงึการขนส่งผ่านแดนไป

ยงัประเทศเพื�อนบา้น 
5. บรกิารรบัจดัเกบ็ แบ่งแยก และกระจายสนิคา้ รวมถงึการบรรจุหบีห่อ ทั �งในประเทศตน้ทางและประเทศ

ปลายทาง 
 
 

(1) (1) 

(2) 

(3) (3) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

(5) (5) 
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2.2.2 ประเภทการให้บริการ 

จากโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ สามารถจาํแนกประเภทการใหบ้รกิารไดด้งันี� 

· การรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)  

บรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลทั �งการนําเขา้และส่งออก ซึ�งการขนส่งใน
รูปแบบนี�เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ จากการที�มสีดัส่วนรายไดสู้งที�สุด โดยในปี 2561 ถงึปี 2563 มสีดัส่วนรายไดค้ดิ
เป็นรอ้ยละ 72.73 รอ้ยละ 69.10 และรอ้ยละ 68.99 ของสดัส่วนรายไดร้วม ตามลําดบั  

ทั �งนี� ลกัษณะการใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะทําหน้าที�เสมอืนเป็นตวักลางระหว่างลูกคา้กบัสายเดนิเรอื โดยบรษิทัฯ 
จะสอบถามความต้องการของลูกคา้ก่อนที�จะทําการจดัหาตูค้อนเทนเนอรแ์ละจดัหาระวางเรอืจากสายเดนิเรอืพรอ้มทั �ง
กําหนดเสน้ทางเดนิเรอืและเวลาใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้และตามความเหมาะสมของสนิคา้ อกีทั �ง บรษิทัฯ ยงั
สามารถตดิตามสถานะของสนิคา้พรอ้มทั �งแจง้ใหลู้กคา้ทราบตลอดระยะทางที�ใหบ้รกิาร  

นอกจากนี� บรษิัทฯ ยงัสามารถใหบ้รกิารด้านพธิกีารศุลกากรทั �งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง และ
ประสานงานกบัตวัแทนในต่างประเทศเพื�อจดัการสนิคา้ของลูกคา้ ในปัจจุบนับรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารในเสน้ทางการ
เดนิเรอืหลากหลายประเทศ ครอบคลุมท่าเรอืหลกัในเขตการค้าที�สําคญัทั �วโลก ปัจจุบนั บรษิัทฯ มคีวามชํานาญใน
เสน้ทางในแถบเอเชยี เช่น ประเทศจนี ประเทศญี�ปุ่ น และกลุ่มประเทศอาเซยีน รวมถงึประเทศที�มปีรมิาณสนิคา้ส่งออก
มาก เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา และประเทศอนิเดยี เป็นตน้  

การขนส่งทางทะเลโดยส่วนใหญ่จะทําการบรรจุสนิคา้ในตู้คอนเทนเนอร์เพื�อความสะดวกในการขนส่งและเพื�อ
ป้องกนัความเสยีหายของสนิคา้ ซึ�งตู้คอนเทนเนอร์สามารถแบ่งเป็น 2 ขนาดหลกัๆ คอื ขนาด 20 ฟุต (Twenty-foot 
Equivalent Unit หรอื “TEU”) และขนาด 40 ฟุต (Forty-foot Equivalent Unit หรอื “FEU” ) นอกจากนี� ตูค้อนเทนเนอร์
ยงัมรีปูแบบต่างๆ เช่น ตูแ้บบธรรมดาหรอืตูแ้หง้ (Dry) ตูแ้บบควบคุมอุณหภูม ิ(Reefer) ตูแ้บบเปิดหลงัคา (Open top) 
และ ตูเ้ปิดขา้ง (Flat rack) เป็นตน้ การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทดงันี� 

1. การขนส่งแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร ์(Full Container Load หรอื “FCL”) หมายถงึ การขนส่งสนิคา้โดยตูค้อนเทน
เนอร์ที�สนิค้าในตู้จะเป็นสนิค้าของลูกค้าเพียงรายเดยีว ซึ�งเหมาะกบัลูกค้าที�มปีรมิาณการส่งสินค้าที�มากพอ
สําหรบัการบรรจุเต็มตู้ ซึ�งการขนส่งแบบ FCL นี�จะไม่มกีารเปิดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง โดยลูกค้า
สามารถรบัตูเ้ปล่าจากลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร ์(Container Yard หรอื “CY”) ของสายเดนิเรอืไปบรรจุสนิคา้หน้า
โรงงานหรอืโรงเกบ็สนิคา้ของลูกคา้แล้วนําตู้ที�บรรจุสนิคา้แล้วไปวางที�ท่าเรอืบรเิวณลานพกัตู้สนิคา้เพื�อรอการ
บรรทุกลงเรอื  

2. การขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์(Less than Container Load หรอื “LCL”) หมายถงึ การขนส่งสนิคา้โดยตู้
คอนเทนเนอร์ที�สนิคา้ในตู้เป็นสนิค้าของลูกค้าหลายราย เนื�องจากลูกคา้แต่ละรายมปีรมิาณสนิคา้ไม่เพยีงพอ
สาํหรบัการบรรจุเตม็ตู้คอนเทนเนอร์จงึเกดิการแบ่งการใชพ้ื�นที�ของสนิคา้ โดยบรษิทัฯ จะทําการจดัสรรพื�นที�ตู้
ให้แก่ลูกค้า LCL แต่ละรายให้เกิดประโยชน์สูงสุด สินค้า LCL จะถูกบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์ที�โรงพกัสินค้า 
(Container Freight Station หรอื “CFS”) ของบรษิัทฯ และเมื�อตู้สนิค้าถูกบรรจุตามกําหนดเรยีบรอ้ย บรษิัทฯ 
จะนําตูไ้ปส่งที�บรเิวณลานวางพกัตูส้นิคา้ในท่าเรอืเพื�อรอการบรรทุกลงเรอื  
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รายได้ (ล้านบาท) จากการขนส่งทางทะเล ของบริษทัฯ ปี 2561 – 2563 

ประเภทการให้บริการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
สนิคา้ขาออก   588.79  560.06  595.73 
สนิคา้ขาเขา้   178.63  163.62  183.22 
รวม  767.42  723.68  778.96 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 

· การรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)  

บรษิัทฯ เป็นผู้ให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางอากาศทั �งการนําเขา้และส่งออก ซึ�งการขนส่งใน
รปูแบบนี�เหมาะกบัลูกคา้ที�ตอ้งการความรวดเรว็ในการขนส่ง หรอืเป็นสนิคา้ที�มมีูลค่าสงู อย่างไรกด็ ีการขนส่งทางอากาศจะ
มตีน้ทุนที�สงูกว่าการขนส่งทางทะเล ดงันั �น สนิคา้ส่วนใหญ่ที�ขนส่งทางอากาศจะมปีรมิาณน้อย และมขีนาดไม่ใหญ่มากนัก  

โดยทั �วไป ลกัษณะการรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางอากาศจะมคีวามคล้ายคลงึกบัการใหบ้รกิาร
ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล กล่าวคอื บรษิทัฯ จะทาํหน้าที�เปรยีบเสมอืนตวักลางระหว่างลูกคา้กบัสายการบนิ 
โดยบรษิทัฯ จะสอบถามความต้องการของลูกคา้ก่อนที�จะทําการจดัหาพื�นที�และเที�ยวบนิให้ตรงกบัความต้องการของ
ลูกคา้ พรอ้มตดิตามสถานะของสนิคา้และแจง้ใหลู้กคา้ทราบตลอดระยะทางที�ใหบ้รกิาร รวมทั �งยงัใหบ้รกิารดา้นพธิกีาร
ศุลกากร และประสานงานกบัตวัแทนต่างประเทศเพื�อจดัการสนิคา้ของลูกคา้  

ปัจจุบนั บรษิทัฯ เป็นสมาชกิในสมาคมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่งทางอากาศ เช่น เป็นสมาชกิของสมาคม
ผู้ร ับจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งประเทศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association หรือ “TAFA”) และ 
สมาคมขนส่งสนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรอื “IATA”) เป็นตน้ ซึ�งการ
ได้รบัการอนุมตัิให้เป็นสมาชกิของสมาคมระดบัโลก เช่น IATA นี� ทําให้บรษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัและเชื�อถอืจากสาย
การบนิทั �วโลกในระดบัสากล รวมถงึไดร้บัความไวว้างใจจากพนัธมติรทางธุรกจิในต่างประเทศและลูกคา้ และยงัไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสารที�เป็นประโยชน์จาก IATA อกีดว้ย  

นอกจากนี� บรษิัทฯ ยงัให้บรกิารขนส่งจดหมายและพสัดุทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยมกีลุ่มลูกค้าหลกั
ไดแ้ก่ ลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารขนส่งไปรษณียภณัฑ ์และลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ E-Commerce ซึ�งตอ้งการความรวดเรว็
ในการจดัส่งสนิคา้ถงึผูบ้รโิภคดว้ยราคาที�เหมาะสม  

ทั �งนี� สดัส่วนรายได้จากการรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศในปี 2561 - 2563 คิดเป็นร้อยละ 8.76 ร้อยละ 
13.15 และรอ้ยละ 15.46 ของรายไดร้วมตามลําดบั 

 
ปริมาณการขนส่งสินค้า (ตนั) และรายได้ (ล้านบาท) จากการขนส่งทางอากาศ ปี 2561 – 2563 

ประเภทการให้บริการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
สนิคา้ขาออก   75.63  116.05  159.27 
สนิคา้ขาเขา้   16.85  21.64  15.24 
รวม  92.48  137.69  174.51 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
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· บริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics 
Services หรือ “ILS”) 

เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บรษิัทฯ จงึได้พฒันาการให้บรกิารในส่วนต่างๆ เพิ�มขึ�นเพื�อสนับสนุน
การขนส่งแกลู่กคา้ใหค้รบวงจรมากยิ�งขึ�น ซึ�งสามารถแบ่งได ้ดงันี�  

1. การให้บริการด้านพิธีการศลุกากร (Customs Clearance)  

หมายถงึ การใหบ้รกิารเป็นตวัแทนของลูกคา้ในการดําเนินการด้านพธิกีารศุลกากรเพื�อการนําเขา้และส่งออก 
รวมถงึการจดัเตรยีมเอกสารและการใหค้ําแนะนําด้านสทิธปิระโยชน์ทางภาษีในการนําเขา้-ส่งออก บรษิัทที�ใหบ้รกิาร
ดงักล่าวจะต้องลงทะเบยีนเป็นตวัแทนออกของจากกรมศุลกากร ซึ�งบรษิทัที�จะลงทะเบยีนไดจ้ะตอ้งเป็นสมาชกิสมาคม
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกของที�กรมศุลกากรรบัรอง และมพีนักงานหรอืลูกจา้งที�ปฏบิตังิานเกี�ยวกบัการออกของที�ผ่านการ
อบรมหลกัสูตรตวัแทนออกของจากสมาคมหรอืสถาบนัที�กรมศุลกากรรบัรองและผ่านการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานที�
กรมศุลกากรกําหนด หรอืผ่านการอบรมหลกัสตูรผูช้าํนาญการศุลกากรของกรมศุลกากร อย่างน้อย 1 คน ทั �งนี� ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้ชํานาญการที�ผ่านการอบรมหลกัสูตรและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที�กรม
ศุลกากรกําหนดประจาํบรษิทั 3 คน 

ตวัแทนออกของ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ตวัแทนออกของทั �วไป และตวัแทนออกของระดบัมาตรฐาน
เออโีอ (Authorized Economic Operator หรือ “AEO”) ซึ�งตัวแทนออกของที�กรมศุลกากรได้อนุมัติรับรองให้เป็น
ตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออโีอ จะสามารถปฏบิตัพิธิกีารศุลกากรดว้ยความสะดวกรวดเรว็ และไดร้บัสทิธพิเิศษ
ทางศุลกากรมากยิ�งขึ�น ในปัจจุบนั บรษิัทฯ ได้รบัการประกาศอนุญาตให้เป็นตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออีโอ 
เพื�อเพิ�มความสะดวกรวดเรว็ในการขนส่งสนิคา้และศกัยภาพในการแขง่ขนัสู่ระดบัมาตรฐานโลก เมื�อปี 2562 

 

รายได้ (ล้านบาท) และสดัส่วน (ร้อยละ) จากการให้บริการด้านพิธีการศลุกากรปี 2561 – 2563 

ประเภทการให้บริการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บรกิารขาออก  17.48 57.65 18.75 56.90 17.11 58.52 
บรกิารขาเขา้  12.84 42.35 14.20 43.10 12.13 41.48 
รวม 30.32 100.00 32.94 100.00 29.24 100.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 

 
2. บริการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลาก (Domestic and Cross-

Border Trucking)  

การขนส่งดว้ยรถบรรทุกหรอืรถบรรทุกหวัลากทั �งภายในประเทศและผ่านแดนไปยงัประเทศเพื�อนบ้านสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท หลกัๆ ดงันี�  

- การขนส่งจากหน้าโรงงานลูกคา้ไปยงัท่าเรอื/ท่าอากาศยาน หรอื รบัสนิคา้จากท่าเรอื/ท่าอากาศยานมายงั
โรงงานลูกคา้เป็นส่วนประกอบหนึ�งในสายการขนส่งแบบ End - to - End ในบางกรณีท่าเรอื/ท่าอากาศยาน
อาจอยู่คนละประเทศกบัโรงงานของผูนํ้าเขา้-ส่งออก  

- การขนส่งจากโรงงานแห่งหนึ�งไปสู่โรงงานอีกแห่งหนึ�งด้วยรถบรรทุกหรอืรถบรรทุกหวัลากทั �งในประเทศ
และผ่านแดนไปยงัประเทศเพื�อนบา้น ในกรณีที�โรงงานของผูส่้งออก-นําเขา้ทั �งสองแห่งมรีะยะทางไม่ไกลนัก
และระบบโครงสร้างพื�นฐานของประเทศที�ส่งออก-นําเข้าเอื�ออํานวยต่อการขนส่งภาคพื�นดิน การขนส่ง
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รูปแบบนี�สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนื�องจากมตี้นทุนที�ถูกกว่าการขนส่งทางอากาศ และ
รวดเรว็กว่าการขนส่งทางทะเล ดงันั �น การที�บรษิทัฯ มพีนัธมติรเป็นผูใ้หบ้รกิารขนส่งทางบกที�มศีกัยภาพใน
การขนส่งทั �งในประเทศและผ่านแดนไปยงัประเทศเพื�อนบา้น เช่น ประเทศมาเลเซยี ประเทศเมยีนมาร ์และ
ประเทศลาว เป็นตน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ที�มคีู่คา้ หรอืสาขาที�ประจําอยู่ประเทศเพื�อนบา้น
ไดอ้ย่างครบวงจร 
 
 

รายได้  (ล้านบาท) และสดัส่วน (ร้อยละ) จากการให้บริการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งผ่านแดนโดย
รถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลากในปี 2561 – 2563 

ประเภทการให้บริการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ในประเทศ 104.12 84.94 102.31 92.73 100.29 98.48 
ผ่านแดน 18.46 15.06 8.03 7.27 1.54 1.52 
รวม 122.58 100.00 110.34 100.00 101.84 100.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากการประมาณการของฝ่ายจดัการ 
 
3. การบริการรบัจดัเกบ็และกระจายสินค้า บรรจหีุบห่อสินค้า และบริการจดัหาประกนัภยัสินค้า 

เพื�อใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างครบวงจร บรษิทัฯ ยงัสามารถใหบ้รกิารในส่วนอื�นๆ ที�สนับสนุนการขนส่งหลกั เช่น 
การบรกิารรบัจัดเก็บและกระจายสินค้า (Warehouse & Distribution Management) สําหรบัลูกค้าส่งออกที�มีความ
ต้องการพกัของระหว่างการขนส่งสนิค้าไปยงัท่าเรอื/สนามบนิ และลูกค้านําเขา้ที�มคีวามต้องการพกัของระหว่างการ
ขนส่งสนิคา้จากท่าเรอื/สนามบนิมายงัโรงงานลูกคา้ เนื�องจากพื�นที�ที�โรงงานของลูกคา้อาจไม่เพยีงพอหรอืไม่สะดวกใน
การพกัของหรอืถ่ายของเขา้ออกจากตูค้อนเทนเนอร ์บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารบรรจุหบีห่อสนิคา้ (Packing) ทั �งในและนอก
สถานที� เพื�อป้องกนัความเสยีหายที�อาจเกดิจากการขนส่งระหว่างทาง เช่น การบรรจุใส่ลงัไม ้(Wooden Crate) หรอื 
พาเลตไม ้(Wood Pallet) เป็นต้น นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารจดัหาประกนัภยัสนิคา้ (Cargo Insurance) เพื�อให้
ความมั �นใจกบัลูกคา้ว่าจะไดร้บัชดเชยค่าเสยีหายในกรณีที�สนิคา้เกดิความเสยีหายจากการขนส่งระหว่างทาง 
 
· การให้บริการรบัฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร ์ 

บรษิัท วายเจซี ดโีปท์ เซอร์วสิเซส จํากดั (“YJCD”) ซึ�งเป็นบรษิทัย่อย ทําธุรกิจให้บรกิารรบัฝากตู้สนิคา้คอน
เทนเนอรร์ะยะสั �นและระยะยาว และซ่อมตูค้อนเทนเนอรใ์หแ้ก่สายเดนิเรอื โดยทั �วไปตูค้อนเทนเนอรเ์ปล่าซึ�งผูนํ้าเขา้ได้
ถ่ายสนิคา้ออกจากตูแ้ลว้ จะถูกนํากลบัมาวางที�ลานพกัตู ้(Container Depot หรอื Container Yard) ประจําสายเดนิเรอื
นั �นๆ เพื�อพกัตู้ และรอผูส่้งออกนําตู้ออกไปบรรจุสนิคา้ต่อไป ดงันั �น รายไดห้ลกัของ YJCD มาจากค่าบรกิารยกตู้จาก
ลานพกัตู้ขึ�นรถหวัลาก และจากรถหวัลากลงลานพกัตู้ (Lift On – Lift Off) อกีทั �ง YJCD ยงัให้บรกิารซ่อมแซมตู้คอน
เทนเนอร์กบัสายเดนิเรอืในกรณีที�ตู้เกิดความเสยีหาย รวมทั �งทําความสะอาดและเตรยีมตู้ให้พรอ้มตามเงื�อนไขของผู้
ส่งออก นอกจากนี� YJCD ยงัมรีายไดอ้ื�น เช่น ค่าผ่านประตู (Gate Fees) ค่าฝากตู้เกินเวลา (Storage Charges) และ 
ค่าเช่าที� เป็นตน้ 
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แผนภาพแสดงลกัษณะการให้บริการของ YJCD 

 

1. ผูนํ้าเขา้ หรอื Supplier รถบรรทุกหวัลาก รบัตูส้นิคา้จากเรอืที�ท่าเรอืเพื�อขนส่งไปที�โรงงานของผูนํ้าเขา้ 
2. ผูนํ้าเขา้ หรอื Supplier รถบรรทุกเมื�อถ่ายสนิคา้เสรจ็จะนําตู้เปล่ามาเกบ็ไวท้ี�ลานเกบ็ตู้สนิคา้ตามที�สายเดนิเรอื

ระบุ ในที�นี�คอื YJCD 
3. YJCD รบัฝากตูส้นิคา้ ซ่อมแซม ทาํความสะอาด และจดัเตรยีมตูใ้หอ้ยูใ่นสภาพที�พรอ้มสาํหรบัผูส่้งออก 
4. ผูส่้งออกนํารถบรรทุกมารบัตูเ้ปล่าที�ลานเกบ็ตูส้นิคา้ประจาํสายเดนิเรอื (YJCD) เพื�อนําไปบรรจุสนิคา้ที�โรงงาน 
5. หลงัจากบรรจุสนิคา้เรยีบรอ้ย ผูส่้งออกนําตูท้ี�บรรจุเสรจ็ไปยงัท่าเรอืเพื�อรอบรรทุกลงเรอืต่อไป 

ที�ผ่านมา YJCD มรีายไดแ้ละจํานวนตู้ขาเขา้และขาออกค่อนขา้งทรงตวั โดยในปี 2561 ถงึปี 2563  YJCD มี
รายไดเ้ท่ากบั 29.87 ลา้นบาท 27.01 ลา้นบาท และ 27.80 ลา้นบาท ตามลําดบั ทาํใหใ้นปัจจุบนั ธุรกจิของ YJCD เป็น
อกีหนึ�งธุรกจิโลจสิตกิสท์ี�สรา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทั โดยที�สดัส่วนรายไดข้อง YJCD คดิเป็นรอ้ยละ 2.83 รอ้ยละ 2.58 
และรอ้ยละ 2.46 ของรายไดร้วม ตามลําดบั 
 ทั �งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 YJCD มผีูถ้อืหุน้ 3 ราย ไดแ้ก ่บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 บุคคลธรรมดาที�ไม่
เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 40 และ นิตบิุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 10  
 
· การให้บริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจรที�ประเทศเมียนมาร ์

การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื “AEC” เมื�อเดอืนธนัวาคม 2558 ทําใหป้รมิาณสนิคา้ที�ขนส่งระหว่าง
ประเทศในภูมภิาคมแีนวโน้มเตบิโตมากขึ�น ส่งผลใหธุ้รกจิโลจสิตกิสข์ยายตวัอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากเป็นธุรกจิที�มส่ีวน
ช่วยสนับสนุนการผลติและการส่งออกใหก้บัผูป้ระกอบการที�มกีารคา้ระหว่างประเทศ บรษิทัฯ ไดเ้หน็ถงึโอกาสในการ
ขยายธุรกจิในประเทศเพื�อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ�งประเทศที�มอีตัราการเตบิโตสูงอย่างประเทศเมยีนมาร ์จงึไดจ้ดัตั �ง
บรษิัท ลโีอ เมยีนมาร์ โลจสิติกส์ จํากดั (“Leo Myanmar Logistics หรอื “LML”) ร่วมกับบรษิัทผู้ให้บรกิารโลจสิติกส์
ทอ้งถิ�นแห่งหนึ�งในประเทศเมยีนมาร ์เพื�อทาํธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร โดยมสีาํนักงานใหญ่อยู่ที�เมอืงย่าง
กุ้ง ประเทศเมยีนมาร ์โดยเน้นให้บรกิารแก่ลูกค้าคนไทยที�ขยายธุรกจิไปที�ประเทศเมยีนมาร์และตวัแทนต่างประเทศ 
(Overseas Agent) 

อย่างไรกด็ ีการขนส่งผ่านแดนดว้ยรถบรรทุกไปยงัประเทศเมยีนมาร ์ซึ�งเป็นหนึ�งในการใหบ้รกิารของ LML นั �น 
ปัจจุบนัยงัมขีอ้จํากดัด้านการขนส่ง เช่น กฎหมายของประเทศเมยีนมาร์อนุญาตใหร้ถบรรทุกของไทยเขา้ไดถ้ึงเมอืง

(1) 

(2) (4) 

(5) 

(3) 

ท่าเรอื 
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เมยีวดเีท่านั �น ดงันั �น สนิค้าจะถูกถ่ายจากรถบรรทุกไทยสู่รถบรรทุกเมยีนมาร์เพื�อไปส่งที�ปลายทาง ส่งผลให้สนิคา้มี
โอกาสไดร้บัความเสยีหาย  ดงันั �น ในปี 2559 LML จงึไดเ้ป็นผูร้เิริ�มในการขนส่งผ่านแดนดว้ยรถบรรทุกไปยงัประเทศ
เมยีนมาร์ด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ เพื�อลดความเสยีหายและสูญหายของสนิค้า และยงัไดนํ้าระบบ Electronic Seal 
หรอื e-Seal มาใชใ้นการบรกิารขนส่งสนิคา้ผ่านแดนของบรษิทัฯ ทาํใหลู้กคา้สามารถตดิตามตําแหน่งและสถานะตูค้อน
เทนเนอรไ์ดต้ลอดเวลา และเพื�อใหค้วามมั �นใจแก่ลูกคา้ว่าสนิคา้จะถงึมอืผูร้บัอย่างปลอดภยั และใหช้ื�อบรกิารขนส่งขา้ม
แดนของบรษิทัฯ ที�ไปประเทศเมยีนมารว์่า Secured Containerization Cross Border Transport เพราะเป็นการขนส่ง
ผ่านแดนที�ใหค้วามปลอดภยักบัสนิคา้ และยงัสามารถตรวจสอบสถานะของสนิคา้ไดต้ลอดระยะทางของการขนส่ง 

ทั �งนี� รายไดข้อง LML ในปี 2561 - 2563 เท่ากบั 2.82 ลา้นบาท 9.35 ลา้นบาท และ 4.18 ลา้นบาท ตามลําดบั  
 
· การให้บริการพื�นที�สาํหรบัเกบ็ของ (Leo Self Stroage หรือ "LSS") 

บรษิัทฯ เริ�มให้บรกิารห้องจดัเก็บสนิค้าแก่บุคคลทั �วไปในเดอืนพฤษภาคม 2560 โดยกําหนดค่าเช่าเป็นราย
เดอืน ตามขนาดของหอ้งเก็บของ เริ�มต้นตั �งแต่ 1 ตารางเมตร ไปจนถึง 30 ตารางเมตร ทั �งนี� อาคารที�ให้บรกิารเกบ็
ของตั �งอยู่บรเิวณถนนพระราม 3 มลีกัษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั �น 6 คูหา ขนาดพื�นที�รวมประมาณ 1,280 ตาราง
เมตร โดยบรษิัทฯ ทําสญัญาเช่าที�ดินและอาคารเป็นระยะเวลา 12 ปี กับบุคคลธรรมดาที�ไม่เกี�ยวข้องกับบริษัทฯ 
ผู้ใช้บริการจะได้รบักุญแจห้องเก็บของส่วนตัวและสามารถเข้าออกได้ทุกวนั โดยมีเจ้าหน้ารกัษาความปลอดภัย
ใหบ้รกิารตลอด 24 ชั �วโมง สนิคา้ที�ผูใ้ชบ้รกิารนํามาเกบ็รกัษาต้องผ่านการลงนามรบัรองว่าไม่เป็นสนิคา้ตอ้งหา้ม หรอื
สนิค้าผิดกฎหมาย โดยผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ คือ ออฟฟิศสํานักงานที�ต้องการพื�นที�เก็บเอกสาร และผู้พักอาคารใน
คอนโดมเินียมที�ตอ้งการพื�นที�เกบ็ของส่วนตวั 

ทั �งนี� รายได้จากการให้บรกิารพื�นที�สําหรบัเก็บของ ในปี 2561 - 2563 เท่ากบั 3.70 ล้านบาท 6.12 ล้านบาท 
และ 7.01 ลา้นบาท ตามลําดบั  

 
2.2.3 การบริการของบริษทัร่วม 

นอกเหนือจากธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแล้ว บรษิทัฯ ยงัมบีรษิทัร่วมอกีสองแห่งคอื บรษิทั ซโินคอร ์
เมอรช์านท์มารนี (ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ�งลกัษณะการประกอบธุรกจิของ
ทั �งสองบรษิทัโดยสงัเขปเป็นดงันี� 

 
· บริษทั ซิโนคอร ์เมอรช์านท์มารีน (ประเทศไทย) จาํกดั (“SKRT”) 

SKRT ดําเนินธุรกจิเป็นตวัแทนสายเดนิเรอื Sinokor ซึ�งเป็นสายเรอืสญัชาตเิกาหล ีใหบ้รกิารขนส่งดว้ยตู้คอน
เทนเนอร ์ภายในภาคพื�นเอเชยีแปซฟิิก โดยมเีสน้ทางหลกั เช่น ประเทศเกาหลใีต ้ประเทศญี�ปุ่ น ประเทศจนี  และกลุ่ม
ประเทศ ASEAN เป็นต้น และให้บรกิารเช่าเรือเทกอง ระยะยาว โดย SKRT เป็นตัวแทนขายระวางให้กับสายเรือ 
Sinokor ประจําประเทศไทย ซึ�ง SKRT จะทําหน้าที�ดูแลการปฏ ิบ ัติการที�เกิดขึ�นในประเทศไทย เช่น ประสานงาน
ระหว่างลูกคา้กบัสายเรอื บรหิารจดัการจองระวางให้ลูกค้า และจดัทําเอกสารที�เกี�ยวเนื�องกบัการขนส่งเช่น ใบตราส่ง
สนิคา้ทางทะเล (“Bill of Lading” หรอื “B/L”) และใบสั �งปล่อยสนิคา้ (“Delivery Order” หรอื “D/O”) เป็นต้น ทั �งนี� ในปี 
2561 - 2563 บรษิัทฯ มส่ีวนแบ่งกําไรจาก SKRT เป็นจํานวน 9.69 ล้านบาท 14.41 ล้านบาท และ 10.19 ล้านบาท
ตามลําดบั 
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แผนภาพแสดงเส้นทางการขนส่งของ SKRT 

 
 

· บริษทั อาราเมก็ซ ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“ARM”) 

ARM ดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ (Courier and Small Parcel 
Express Service) ทั �งขาเข้าและขาออกโดยมีเส้นทางหลกัคือ ตะวนัออกกลาง เอเชีย และยุโรป ทั �งนี� ในปี 2561 - 
2563 บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน ARM เป็นจาํนวน (1.57) ลา้นบาท 0.69 ลา้นบาท และ 0.61 
ล้านบาท ตามลําดบั ทั �งนี� ในปี 2563 ARM มีรายได้จากการให้บริการเพิ�มมากขึ�นจากปรมิาณการขนส่งที�เพิ�มขึ�น
โดยเฉพาะจากธุรกิจ E-Commerce ทําให้ภาพรวมของธุรกิจเริ�มมีทิศทางที�ดีขึ�นและคาดว่าจะสามารถสร้างผล
ประกอบการที�เป็นบวกใหก้บับรษิทัไดอ้ย่างต่อเนื�องในอนาคต  

 

2.3 การตลาดและการแข่งขนั  

2.3.1 กลยุทธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

· สร้างการเจริญเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื�องด้วยกลยุทธ์ Product Differentiation & Innovation 
Market Concentration และ Service Excellence 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดกลยุทธ์ในการสรา้งรายไดแ้ละเพิ�มยอดขายของผลติภณัฑ ์โดยทําการคดัเลอืกผลติภณัฑ ์
หลกัประจําปี (Products Champion) โดยพจิารณาจากโอกาสทางธุรกจิและแนวโน้มอุตสาหกรรมที�ผู้บรหิารและฝ่าย
ขายที�เกี�ยวขอ้งวเิคราะหแ์ละวางกลยุทธร์่วมกนั ซึ�งบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดและ
การขายกบักลุ่มผลติภณัฑ ์หลกันี� เพื�อสรา้งยอดขายใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี� บรษิทัฯ ไดม้กีารนําเทคโนโลยี
มาผสมผสานกบันวตักรรมการใหบ้รกิารผ่าน Application “Book Leoy” ที�ช่วยใหลู้กคา้สามารถทาํการจองค่าระวางการ
ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในลักษณะสินค้าไม่ เต็มตู้  (LCL) การขนส่งเอกสารและพัสดุ ด่วน (Courier 
Express) รวมถึงการจองรถการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกได้บนมือถือ ซึ� งถือเป็นการสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) และสรา้งนวตักรรม (Innovation) ใหลู้กคา้ใหม้คีวามสะดวกสบายในการใชบ้รกิารมากขึ�น อกีทั �ง จาก
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การที�บรษิัทฯ เปิดดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 29 ปี เป็นสมาชิกของ International Freight Forwarding 
Network ชั �นนําของโลกมากกว่า 10 กลุ่มเครอืข่ายและมี Network Agencies ใน 190 ประเทศทั �วโลก ทําให้บรษิัทฯ 
เป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรที�สามารถใหบ้รกิารไดห้ลากหลายประเทศครอบคลุมทั �วโลก จงึมคีวามเขา้ใจถงึ
ความตอ้งการที�หลากหลายของลูกคา้  

· มุ่งเน้นในการสร้างความสมัพนัธที์�ดีและรกัษาฐานลูกค้าหลกั (Key Customers) 

บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญักบัการสรา้งความพงึพอใจสงูสุดและรกัษาความสมัพนัธท์ี�ดกีบัลูกคา้อย่างต่อเนื�อง โดย
ในทุกๆ ปี ทางบรษิทัฯ ไดท้ําการสอบถามความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของลูกคา้รายหลกั และนําผลการประเมนิและ
ขอ้เสนอแนะของลูกค้ามาปรบัปรุงการให้บรกิารเพื�อให้มคีุณภาพมากยิ�งขึ�น ทางบรษิัทฯ ยงัมกีลยุทธ์ในการบรหิาร
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management) อย่างต่อเนื�อง เช่น กิจกรรมงานสมัมนาเพื�อแบ่งปัน
ความรู้หรือกฏระเบียบใหม่ๆ ที� เกี�ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ให้ลูกค้าได้ทราบ  กิจกรรม Corporate Social 
Responsibility ที�เชญิลูกคา้ใหม้ส่ีวนร่วมในการสรา้งอาคารเรยีนใหม่ใหก้บัโรงเรยีนที�อยู่ในถิ�นธุรกนัดาร เป็นตน้  ทั �งนี� 
บรษิทัฯ มลูีกคา้ที�ใชบ้รกิารของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี จาํนวน 89 ราย 

· พฒันาและเสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื� อง เพื�อให้เป็น Solution Provider 
ให้กบัลูกค้า 

บุคลากรของบรษิทัฯ ถอืเป็นอกีหนึ�งปัจจยัสําคญัที�ส่งผลต่อการเตบิโตของบรษิทัฯ เสมอมา เนื�องจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ มคีวามรู้ความเชี�ยวชาญในธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างดี สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
โดยเฉพาะบุคลากรระดบัผูบ้รหิารส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในธุรกจิโลจสิตกิสไ์ม่น้อยกว่า 20 ปี และพนักงานกว่ารอ้ยละ 
31 ของบรษิัทฯ มีอายุงานมากกว่า 10 ปี บรษิัทฯ ให้ความสําคญัของการรกัษาทรพัยากรบุคคล โดยมีนโยบายให้
ผลตอบแทนและสวสัดกิารที�ดเีพื�อสรา้งรากฐานที�มั �นคงใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการคดัเลอืกบุคลากรเพื�อร่วมงานกบับรษิทัฯ โดยปัจจุบนั บุคลากรของบรษิทัฯ กว่า
รอ้ยละ 80 มคีุณวฒุทิางการศกึษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า ซึ�งเป็นการแสดงถงึการใหค้วามสาํคญัในการคดัเลอืก
บุคลากรที�มคีวามรูค้วามสามารถมาร่วมงานกบับรษิทัฯ อกีทั �ง บรษิทัฯยงัมกีารปลูกฝังทศันคตขิองพนักงานใหม้ใีจรกั
บรกิารและการทาํงานเป็นทมี เพื�อที�จะสามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถและมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัมแีผนงานพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่โดยการจดัอบรมและสมัมนาเพื�อเสรมิสรา้งองคค์วามรู้
ใหแ้ก่พนักงานอย่างต่อเนื�อง และมกีารจดัตั �งโครงการฝึกอบรมของบรษิทัฯ คอื “LEO Academy” เพื�อใหค้วามรูด้า้นโล
จสิติกส์กับพนักงานและลูกค้าของบรษิัทฯ ทั �งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มีบุคลากรที�ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวชิาชีพโลจิสติกส์จากสถาบนัคุณวุฒ ิว ิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้รบั
จดัการขนส่งระหว่างประเทศ ทั �งสิ�น 40 คน  

· ขยายเครือข่ายโดยการสรรหาพนัธมิตรทางธรุกิจทั �งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื�อง 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการสรา้งความสมัพนัธ์ที�ดกีบัพนัธมติรทางธุรกจิทั �งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สาย
เดินเรือ สายการบิน ตัวแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก หรือแม้กระทั �ง 
ผูป้ระกอบการที�ทาํธุรกจิเหมอืนกนักบับรษิทัฯ แต่ชาํนาญการขนส่งในเสน้ทางที�แตกต่างกนั  การมคีวามสมัพนัธท์ี�ดกีบั
พนัธมติรทางธุรกิจนี�ส่งผลให้บรษิัทฯ สามารถรบัจดัการขนส่งได้ทั �วโลกอย่างครบวงจร อีกทั �งบรษิัทฯ ยงัมโีอกาสใน
การไดลู้กคา้รายใหม่ที�มาจากแนะนําโดยพนัธมติรเหล่านี�ดว้ย 

 บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั �นที�จะขยายเครอืข่ายพนัธมติรทั �งในประเทศและตา่งประเทศ จงึไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิใน
เครอืข่ายระดบันานาชาต ิ(International Freight Forwarding Network) เช่น Famous Pacific Shipping หรอื “FPS”, 
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Global Ocean Agency Lines หรอื “GOAL”, WCA Inter Global หรอื “WCA”, Worldwide Project Consortium หรอื 
“WWPC” และ CGLI Network เป็นตน้ 

· ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและดูแลลูกค้าระดับ Key Accounts ให้ได้รบัการบริการที� ดี โดยมี
โครงการพฒันาปรบัปรงุระบบการให้บริการลูกค้าและการบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้า (CRM) อย่าง
ต่อเนื�อง 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญัและสรา้งความสมัพนัธ์กบั ลูกคา้ระดบั Key Account โดยผู้บรหิารของบรษิทัฯ เขา้
เยี�ยมเยียน เพื�อทําความรู้จ ักกับผู้บริหารระดับสูงของลูกค้า และจัดกิจกรรม CRM อย่างต่อเนื�องเพื�อกระชับ
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ รวมทั �งเพื�อใหก้ลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัเพิ�มปรมิาณการใชบ้รกิารมากยิ�งขึ�นใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

· ดาํเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Good Corporate Governance with 
Social responsibility) 

บรษิทั ฯ ไดด้ําเนินธุรกจิที�แสดงถงึความสมัพนัธแ์ละสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านการจดัทํากจิกรรมเพื�อ
สงัคมต่างๆ  เช่น ขยายโอกาสด้านการศกึษา การจดักิจกรรมที�มปีระโยชน์และรบัผิดชอบต่อชุมชน การรณรงค์ให้
พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงานและรกัษาสิ�งแวดล้อม และมีนโนบายปฏ ิบ ัติต่อต้านและป้องกันการทุจริตใน
องค์กร โดยมีการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดมั �นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการการสร้าง
ความสาํเรจ็ของงานดว้ยวธิกีารทุจรติ พรอ้มทั �ง สนับสนุนใหพ้นักงานแสดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค์ กลา้คดิ กลา้ทํา 
และสนับสนุนความคดิที�มปีระโยชน์ของพนักงาน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามประเภทการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ดงันี� 

· ธรุกิจการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  

- ลูกค้าผู้ประกอบการนําเข้าส่งออก ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ยานพาหนะและชิ�นส่วน
ยานพาหนะ ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิ อาหารและสนิคา้เกษตร อุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง เคมภีณัฑ ์
อุปกรณ์และชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และชิ�นส่วนเครื�องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและ
เครื�องครวั ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและยาง สิ�งทอ ยางพารา ฯลฯ 

- ลูกคา้ Co-Loader ซึ�งเป็นผูป้ระกอบการผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้เหมอืนกบับรษิทัฯ และประกอบการอยู่
ในประเทศไทย ซึ�งมีบริการไม่ครบวงจร เส้นทางบรกิารไม่ครอบคลุมในทุกพื�นที�บรกิาร หรอืไม่มี
ตวัแทนในต่างประเทศ (Overseas Network) ที�ครอบคลุมทั �วโลกเหมอืนบรษิทัฯ 

- ลูกค้าจากตัวแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) ของบริษัทฯ จากการที� ลูกค้าของตัวแทน
ต่างประเทศของบรษิทัฯ มธีุรกรรมกบัคู่คา้ที�ประกอบกจิการอยู่ในประเทศไทย ตวัแทนต่างประเทศจงึ
ใชบ้รกิารบรษิทัฯ ในการช่วยตดิต่อประสานงานกบัคู่คา้ของลูกคา้ 

- ลูกคา้บุคคลทั �วไป 

· ธรุกิจการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ 

- ลูกค้าผู้ประกอบการนําเข้าส่งออก ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ยานพาหนะและชิ�นส่วน
ยานพาหนะ ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิ อาหารและสนิคา้เกษตร อุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง เคมภีณัฑ ์
อุปกรณ์และชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และชิ�นส่วนเครื�องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและ
เครื�องครวั ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและยาง สิ�งทอ ยางพารา ฯลฯ 
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- ลูกคา้จากตวัแทนต่างประเทศ (Overseas Agent / Network) จากการที�ลูกคา้ของตวัแทนต่างประเทศ
ของบรษิัทฯ มธีุรกรรมกบัคู่ค้าที�ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย ตวัแทนต่างประเทศจงึใช้บรกิาร
บรษิทัฯ ในการช่วยตดิต่อประสานงานกบัคู่คา้ของลูกคา้ลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารขนส่งไปรษณียภณัฑ ์

- ลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ E-Commerce 
- ลูกคา้บุคคลทั �วไป  

· ธรุกิจบริการสนับสนุนโลจิสติกสแ์ละการขนส่งสินค้า 

- ลูกค้าผู้ประกอบการนําเข้าส่งออก ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ยานพาหนะและชิ�นส่วน
ยานพาหนะ ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิ อาหารและสนิคา้เกษตร อุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง เคมภีณัฑ ์
อุปกรณ์และชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และชิ�นส่วนเครื�องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและ
เครื�องครวั ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและยาง สิ�งทอ ยางพารา ฯลฯ 

- ลูกคา้จากตวัแทนต่างประเทศ จากการที�ลูกคา้ของตวัแทนต่างประเทศของบรษิทัฯ มธีุรกรรมกบัคู่คา้ที�
ประกอบกจิการอยู่ในประเทศไทย ตวัแทนต่างประเทศจงึใชบ้รกิารบรษิทัฯ ในการประสานงานกบัผูใ้ห้
บรกิารทอ้งถิ�นอื�นๆ เช่น ผูป้ระกอบการรถบรรทุก และตวัแทนออกของ เป็นตน้ 

- ลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารธุรกจิตวัแทนสายเดนิเรอื ซึ�งมาใชบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์
- ลูกคา้ที�อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบรเิวณใกลเ้คยีง 
- ลูกคา้บุคคลทั �วไป 

· ธรุกิจให้บริการพื�นที�สาํหรบัเกบ็ของ 

- ลูกคา้ออฟฟิศสํานักงาน ตลอดจนผูป้ระกอบการ SME ที�ต้องการพื�นที�ในการเกบ็สนิคา้ เอกสาร หรอื
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

- ลูกคา้บุคคลทั �วไป เช่น ผูพ้กัอาศยัคอนโดมเินียม หอพกั หรอืบ้านพกัที�ต้องการพื�นที�เกบ็ของเพิ�มขึ�น 
หรอืมกีารซ่อมแซมบา้น 
 

นโยบายการกาํหนดราคา 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มนีโยบายในการกําหนดราคาที�เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที�
สอดคลอ้งกบัรปูแบบความตอ้งการของลูกคา้ โดยทั �วไปบรษิทัฯ จะกําหนดราคาตามราคาต้นทุนการใหบ้รกิารบวกค่า
บรหิารจดัการที�เหมาะสม และเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการ
แข่งขนัในตลาดกบัคู่แข่ง ปัจจยัสําคญัที�นํามาพิจารณาต้นทุนบรกิาร เช่น ประเภทการให้บรกิาร เส้นทางการขนส่ง 
ระยะเวลาการขนส่ง ขนาดและปรมิาณของสนิคา้ ประเภทของสนิคา้ เป็นตน้ โดยการคดิราคาการใหบ้รกิารนั �น บรษิทัฯ 
จะพจิารณาตามประเภทการใหบ้รกิารดงัต่อไปนี�  
 

ประเภทการให้บริการ ปัจจยัในการกาํหนดราคา 
รบัจดัการขนส่งทางทะเลแบบเตม็ตู ้ อตัราค่าระวาง จาํนวนตู้สนิคา้ ขนาดของตู ้สายเดนิเรอื และเสน้ทางการ

เดนิเรอื ระยะเวลาในการขนส่ง 
รบัจดัการขนส่งทางทะเลแบบไม่เตม็ตู ้ อตัราค่าระวาง ปริมาตร (CBM) หรือ นํ�าหนัก (ตัน) แล้วแต่จํานวนใด

มากกว่า เสน้ทางการเดนิเรอื และระยะเวลาในการขนส่ง 
รบัจดัการขนส่งทางอากาศ อตัราค่าระวาง นํ�าหนักรวมที�ชั �งได ้(Actual weight) หรอื ปรมิาตรความ
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ประเภทการให้บริการ ปัจจยัในการกาํหนดราคา 
จุ (Volume weight) แล้วแต่จํานวนใดมากกว่า สายการบนิ เสน้ทางบนิ 
และระยะเวลาในการขนส่ง 

รบัจดัการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก  
หรอื รถหวัลาก 

ปรมิาณสนิคา้ นํ�าหนักสนิคา้ เสน้ทางการขนส่ง ชนิดพาหนะ 

ใหบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร จาํนวนใบขนสนิคา้ จาํนวนตู ้หรอื ปรมิาณสนิคา้ ประเภทของสนิคา้ 
ใหบ้รกิารบรรจุสนิคา้ ปรมิาณสนิคา้ ขนาดของสนิคา้ ประเภทของสนิคา้ วสัดุที�ใชใ้นการบรรจุ

หบีห่อ 
บรกิารรบัจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ ขนาดพื�นที�ที�ใช ้ระยะเวลาในการเก็บสนิค้า ปรมิาณ ขนาดและประเภท

ของสนิคา้ และเสน้ทางการขนส่ง 
ใหบ้รกิารจดัหาประกนัภยัสนิคา้ ราคาและเงื�อนไขเป็นไปตามที�บรษิทัประกนักําหนด 

2.3.2 การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายของบรษิทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รปูแบบหลกัคอื  

· ทีมขายของบริษทัฯ เป็นฝ่ายติดต่อลูกค้า (By Sales) 

วธินีี�ถือเป็นวธิหีลกัของบรษิัทฯ ในการหาลูกคา้รายใหม่ที�มคีวามเป็นไปได้ที�จะใช้บรกิารบรษิัทฯ และเป็นขอ้
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัที�สาํคญัของบรษิทัฯ เนื�องจาก บรษิทัฯ มทีมีงานขายมากกว่า 40 คน และถอืเป็นทมีงานขาย
ที�มขีนาดใหญเ่มื�อเทยีบกบับรษิทัอื�นๆในอุตสาหกรรม โดยที�ทมีขายตดิต่อลูกคา้ตามกลุ่มเป้าหมายที�บรษิทัฯกําหนดให้
ในแต่ละปี โดยบรษิัทฯ จะให้ความสําคญัในการวางแผนเพื�อกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย โดยคดัเลอืก
ตามประเภทอุตสาหกรรมหรอืกําหนดตามประเภทอื�นๆ ตามการพจิารณาของบรษิัทฯ ซึ�งทมีขายจะทําหน้าที�ติดต่อ
ลูกคา้ทางอเีมลห์รอืโทรศพัท ์เพื�อขอเขา้พบลูกคา้และนําเสนอการใหบ้รกิารที�เหมาะสมแก่ลูกคา้  

กลุ่มลูกค้าประเภทนี� ได้แก่ ผู้ประกอบการนําเขา้ส่งออกที�ใชบ้รกิารกบับรษิัทฯ (Direct Customers) โดยตรง
และไม่ไดผ้่านตวัแทนรายอื�น ซึ�งในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ในแต่ละปีจะมลูีกคา้กลุ่มนี�มากกว่า 1,200 ราย ส่วนมากจะอยู่ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาคือกลุ่มลูกค้าที�อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคตะวนัออก เช่น นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั   

ทั �งนี� ในแต่ละปีบรษิัทฯ จะมกีารกําหนดหรอืวางแผนในการหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยจะคดัเลอืกจากกลุ่ม
ประเภทอุตสาหกรรมหรอืกําหนดตามประเภทของเสน้ทางขนส่งหรอืบรกิารใหมข่องบรษิทัฯ ตามการพจิารณาของคณะ
ผูบ้รหิาร และกําหนดใหเ้ป็น Product Champion ที�บรษิทัฯ จะใหค้วามสําคญัในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ
การขาย 

นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัมลูีกค้า Co-Loader1 ซึ�งเป็นผู้ประกอบการผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้าเหมอืนกบับรษิัทฯ 
และประกอบการอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มคีวามเชี�ยวชาญในการขนส่งบางประเภท หรอือาจไม่ไดใ้หบ้รกิารการขนส่ง
แบบ LCL ในบางเสน้ทางเนื�องจากมจีาํนวนสนิคา้น้อย หรอือาจไม่มสีญัญาบรกิาร (Service Contract) กบัสายเดนิเรอื 
หรอือาจไม่มตีวัแทนในต่างประเทศ (Overseas Network) ที�ครอบคลุมทั �วโลกเหมอืนบรษิัทฯ การที�มาใชบ้รกิารของ
บรษิทัฯ จะทาํให ้Co-Loader ดงักล่าวมศีกัยภาพในการใหบ้รกิารที�ดขี ึ�น และมรีาคาที�สามารถแขง่ขนัได ้และก่อใหเ้กดิ

 
1 Co-Loader เป็นกลุ่มลูกคา้ที�เป็นผูป้ระกอบการผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้เหมอืนกบับรษิทัฯ และประกอบการอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มี
ความเชี�ยวชาญในการขนส่งบางประเภท หรอือาจไม่ไดใ้หบ้รกิารการขนส่งในบางเสน้ทาง หรอืมจํีานวนสนิคา้ไม่มากพอที�จะใชบ้รกิารแบบ
เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์หรอือาจไม่มสีญัญาบรกิาร (Service Contract) กบัสายเดนิเรอื หรอือาจไม่มตีวัแทนในต่างประเทศ (Overseas 
Network) ที�ครอบคลุมทั �วโลกเหมอืนบรษิทัฯ ดงันั �น จงึมาใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ เพื�อส่งสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ของตวัเอง  
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ธุรกิจร่วมกันในลักษณะ Win-Win Agreement รวมทั �งกลุ่มลูกค้าที�ได้รบัการแนะนําจากตัวแทนขายหรือผู้แนะนํา 
(“Sales Agent”) ใหม้าใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูท้ี�แนะนําลูกคา้ใชบ้รกิารของ
บรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�บรษิทัฯ กําหนด 

การพจิารณาและคดัเลอืก Sales Agent  

การมพีนัธมติร ซึ�งเป็นตวัแทนขายหรอืผูแ้นะนําธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัฯ  เป็นการเพิ�มช่องทางในการตดิต่อและเป็น
การขยายฐานกลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยผูท้ี�ต้องการเป็น Sales Agent ของบรษิทัฯ นั �น จะตอ้งเป็นผูท้ี�สามารถตดิต่อ
ประสานงาน และให้คําแนะนํากบัลูกคา้ใหม้าใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ หรอืในกรณีที�ลูกคา้เป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ อยู่
แล้ว Sales Agent จะต้องสามารถแนะนําให้ลูกค้ามาใช้บรกิารของบรษิัทฯ ในปรมิาณที�เพิ�มสูงขึ�น หรอืใช้บรกิารอื�น
เพิ�มเติมนอกเหนือจากบรกิารที�ลูกค้าเคยใช้อยู่เดิม เช่น ใช้บรกิารเส้นทางใหม่ เป็นต้น  ซึ�งบางครั �งบรษิัทฯ ยงัไม่
สามารถขยายขอบเขตในการใหบ้รกิารเพิ�มขึ�นได ้จงึจาํเป็นจะตอ้งม ีSales Agent ในการเพิ�มความสมัพนัธท์ี�ดกีบัลูกคา้
เพื�อที�จะไดง้านเพิ�มมากขึ�น โดย Sales Agent ของบรษิทัฯ อาจมทีั �งกลุ่มที�เป็นนิตบิุคคล หรอืบุคคลธรรมดา ซึ�งในกรณี
ที�เป็นกลุ่มนิตบิุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเหมอืนกบับรษิทัฯ (“Freight Forwarder”) 
หรือเป็นผู้กระทําการแทนผู้นําเข้า-ส่งออก ในการดําเนินการตามพิธีการของกรมศุลกากร (“Custom Broker”/ 
“Shipping Broker”) ที�ทําหน้าที�เป็น Co-Loader เป็นต้น ในขณะที�กลุ่มบุคคลธรรมดา มทีั �งกลุ่มที�มีประสบการณ์ใน
ธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศมาก่อน เช่น เป็นอดตีพนักงานของบรษิทัในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์เป็นต้น 
หรอือาจเป็นบุคคลทั �วไปที�รู้จกัทั �งบรษิัทฯ และผู้ประกอบการนําเข้าหรือส่งออก และสามารถติดต่อประสานงานให้
บรษิทัฯ สามารถนําเสนอบรกิารได ้ 

นอกจากนี� กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจนําเขา้-ส่งออกซึ�งสนใจในบรกิารของบรษิทัฯ สามารถติดต่อผ่านช่องทางการ
ให้บริการต่างๆ ได้แก่ทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ของบรษิัทฯ (www.leogloballogistics.com) 
เครอืข่ายทางสงัคม (www.facebook.com/LEOgloballogisticsGroup) สําหรบัในส่วนของ Leo Self Storage สามารถ
ตดิต่อผ่านทางเวบ็ไซต์ (https://leoselfstorage.com) เครอืข่ายทางสงัคม (www.facebook.com/LEOselfstorage) ใน
ส่วนของแอปพลเิคชนั Book Leoy มเีครอืขา่ยทางสงัคม คอื (www.facebook.com/BookLeoy) นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงั
มเีว็บไซต์อื�นที�เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์บรษิัทฯ  (www.logistics2day.com) สื�อโฆษณาออนไลน์ และทาง
นิตยสารต่างๆ เช่น Logistics Manager หรอื “LM” และ “Transport” เป็นตน้ 

· กลุ่มลูกค้าจากตวัแทนต่างประเทศ (By Agent) 

กลุ่มลูกค้าประเภทนี� เกิดจากการที�ลูกค้าของตัวแทนต่างประเทศของบรษิัทฯ มีธุรกรรมกับคู่ค้าที�ประกอบ
กิจการอยู่ในประเทศไทย ตัวแทนต่างประเทศจงึใช้บรกิารบรษิัทฯ ในการช่วยติดต่อประสานงานกับคู่ค้าของลูกค้า 
รวมถึงช่วยประสานงานกบัผู้ให้บรกิารท้องถิ�นอื�นๆ เช่น ผู้ประกอบการรถบรรทุก และตัวแทนออกของ เป็นต้น ใน
ขณะเดยีวกนับรษิัทฯ ก็จะใช้บรกิารตวัแทนต่างประเทศเพื�อช่วยประสานงานการขนส่งในประเทศนั �นๆ สําหรบังาน
ขนส่งของลูกคา้จากทมีขายของบรษิทัฯ ซึ�งเป็นการทําธุรกจิกบัตวัแทนต่างประเทศในลกัษณะต่างตอบแทนซึ�งกนัและ
กนั (Reciprocal Business) โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคสีมาชกิในเครอืขา่ยต่างๆ ทั �งในและต่างประเทศ เช่น FPS 
Network, WCA Network, CGLI, GOAL เป็นต้น (รายละเอียดการเป็นสมาชิกตามหัวข้อ 2.5.3) ซึ�งเป็นช่องทางที�
สาํคญัแห่งหนึ�งในการแนะนําตวับรษิทัใหแ้ก่คู่คา้และลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้และตวัแทนต่างประเทศ 
 
 
 

http://www.leogloballogistics.com)
http://www.facebook.com/LEOgloballogisticsGroup)
https://leoselfstorage.com)
http://www.facebook.com/LEOselfstorage)
http://www.facebook.com/BookLeoy)
http://www.logistics2day.com)
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2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.4.1 ภาพรวมอตุสาหกรรม  

อุตสาหกรรมโลจสิติกส์นั �นมีความสมัพนัธ์กบัสภาวะเศรษฐกิจค่อนขา้งมาก เนื�องจากเป็นธุรกิจที�มส่ีวนช่วย
สนับสนุนการผลติและการคา้ระหว่างประเทศ ทั �งนําเขา้และส่งออก และเป็นปัจจยัที�สําคญัในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั �งนี� ปัจจยัหลกัที�สนับสนุนการเตบิโตของอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์คอื ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 
มลูค่าการส่งออกและนําเขา้ และการขยายตวัของธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce)  

จากขอ้มูลของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมอืจาก
กรมศุลกากรนั �น ประเทศไทยมสีถติมิลูค่าการคา้ ส่งออก และ นําเขา้ ในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา ดงันี� 

มูลค่าการค้า ส่งออก และ นําเข้า ของประเทศไทย ปี 2559 – 2563  และ อตัราการเปลี�ยนแปลงต่อปี 

 
ปี 

มูลค่าการค้า อตัราการ
เปลี�ยนแปลง 

มูลค่าการ
ส่งออก 

อตัราการ
เปลี�ยนแปลง 

มูลค่าการ
นําเข้า 

อตัราการ
เปลี�ยนแปลง 

ล้านล้านบาท ร้อยละ ล้านล้านบาท ร้อยละ ล้านล้านบาท ร้อยละ 
2559 14.44 2.17 7.55 4.50 6.89 -0.26 
2560 15.59 8.00 8.01 6.03 7.59 10.15 
2561 16.19 3.84 8.09 1.09 8.10 6.73 
2562 15.05 -6.9 7.63 -5.93 7.44 -7.77 
2563 13.68 -9.1 7.18 -5.9 6.50 -12.4 

ที�มา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 
ในปี 2563 ประเทศไทยมมีูลค่าการส่งออกไปประเทศสหรฐัอเมรกิามากที�สุดที� 1.06 ลา้นล้านบาท หรอืคดิเป็น

ส่วนแบ่งการตลาดที�รอ้ยละ 14.76 รองลงมาคอืประเทศจนี มมีูลค่าการส่งออกที� 0.92 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็นส่วน
แบ่งการตลาดที�ร้อยละ 12.81 อนัดบัสามคอืประเทศญี�ปุ่ น มมีูลค่าการส่งออกที� 0.70 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็นส่วน
แบ่งการตลาดที�รอ้ยละ 9.74 อนัดบัสี� และหา้ คอืเขตบรหิารพเิศษฮ ่องกง และประเทศเวยีดนาม ตามลําดบั  

มูลค่าการส่งออกและส่วนแบง่การตลาด แยกตามประเทศ ปี 2560 – 2563 

 
# 

ประเทศที� 
ส่งออก 

2560 2561 2562 2563 
ล้านล้าน

บาท ร้อยละ ล้านล้าน
บาท ร้อยละ ล้านล้าน

บาท ร้อยละ ล้านล้าน
บาท ร้อยละ 

1 สหรฐัอเมรกิา 0.90 11.23 0.90 11.10 0.97 12.73 1.06 14.76 
2 จนี 1.00 12.47 0.97 11.95 0.90 11.83 0.92 12.81 
3 ญี�ปุ่น 0.75 9.32 0.80 9.88 0.76 9.97 0.70 9.74 
4 เวยีดนาม 0.39 4.89 0.42 5.14 0.38 4.92 0.34 4.73 
5 ฮ ่องกง 0.42 5.20 0.40 4.96 0.36 4.76 0.35 4.87 

ที�มา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์
 

ในดา้นการนําเขา้ ประเทศจนี และญี�ปุ่ น ถอืเป็นตลาดนําเขา้ที�สาํคญัของประเทศไทย โดยในปี 2563 มลูค่าการ
นําเขา้จากจนีนั �นสูงถงึ 1.56 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็นส่วนแบ่งการตลาดที�รอ้ยละ 24.00  ในขณะที�มูลค่าการนําเขา้
จากญี�ปุ่ นเท่ากับ 0.86 ล้านล้านบาท หรอืคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที�ร้อยละ 13.23 ส่วนอนัดบัสาม สี� และห้า คือ 
สหรฐัอเมรกิา มาเลเซยี และเกาหลใีต ้ตามลําดบั  
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มูลค่าการนําเข้าและส่วนแบ่งการตลาด แยกตามประเทศ ปี 2560 – 2563 

 
# 

ประเทศที� 
นําเข้า 

2560 2561 2562 2563 
ล้านล้าน

บาท ร้อยละ ล้านล้าน
บาท ร้อยละ ล้านล้าน

บาท ร้อยละ ล้านล้าน
บาท ร้อยละ 

1 จนี 1.52 19.97 1.62 20.05 1.58 21.24 1.56 24.00 
2 ญี�ปุ่น 1.10 14.47 1.15 14.14 1.04 14.03 0.86 13.23 
3 สหรฐัอเมรกิา 0.51 6.70 0.49 6.06 0.55 7.35 0.46 7.07 
4 มาเลเซยี 0.40 5.23 0.43 5.35 0.40 5.44 0.32 4.92 
5 เกาหลใีต ้ 0.25 3.34 0.35 4.30 0.27 3.65 0.24 3.69 

ที�มา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์
 

หากแบ่งมูลค่าการส่งออกของปี 2563 ตามประเภทสนิค้านั �น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมมีูลค่าการ
ส่งออกมากที�สุดที� 0.84 ล้านล้านบาท รองลงมาคอื เครื�องคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.56 ล้านล้านบาท 
และอญัมณีและเครื�องประดบั 0.48 ล้านล้านบาท สําหรบัการนําเขา้ ประเทศไทยมคีวามต้องการนําเขา้เครื�องจกัรกล
และส่วนประกอบ โดยคดิเป็นมลูค่า 0.56 ล้านล้านบาท  รองลงมา คอื นํ�ามนัดบิที� 0.53 ล้านบาท และเครื�องจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ เป็นมลูค่า 0.52 ลา้นลา้นบาท  

 
 

มูลค่าการส่งออกแบ่งตามประเภทสินค้า 10 อนัดบัแรก ปี 2563 (ลา้นบาท)  

 
ที�มา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 200000 400000 600000 800000

สินคา้อตุสาหกรรมอื�นๆ 
นํ�ามนัสาํเรจ็รูป

เครื�องจกัรกลและส่วนประกอบของเครื�องจกัรกล
แผงวงจรไฟฟ้า

เคมีภณัฑ์
เมด็พลาสตกิ 
ผลิตภณัฑย์าง

อญัมณีและเครื�องประดบั
เครื�องคอมพิวเตอร ์ อปุกรณแ์ละส่วนประกอบ

รถยนต ์อปุกรณแ์ละส่วนประกอบ
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มูลค่าการนําเข้าแบ่งตามประเภทสินค้า 10 อนัดบัแรก ปี 2563 (ล้านบาท) 

 
ที�มา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 
2.4.2 แนวโน้มธรุกิจโลจิสติกส ์  

สืบเนื�องจากปัจจัยบวกจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community หรือ 
“AEC”) และนโยบายส่งเสรมิจากภาครฐั เช่น แผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย ฉบบัที� 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ที�มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานและสิ�งอํานวยความสะดวก ตลอดจนการพัฒนาปัจจยั
สนับสนุนดา้นโลจสิตกิส ์เพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขนั และเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นศูนย์กลางของโลจสิตกิส์
ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้รบัการ
คาดการณ์ว่าจะมอีตัราการเตบิโตสงู  

แนวโน้มของภาคการขนส่งและโลจสิตกิส์ (Transportation and Logistics หรอื “T&L”) หลงัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนถูกคาดว่าจะมกีารเปลี�ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น การกระจายตวัของความต้องการบรกิาร T&L 
จากเดมิที�ความต้องการกระจุกตวัอยู่เฉพาะในเมอืงใหญ่และเสน้ทางการคมนาคมหลกั ซึ�งเป็นผลมากจากการพฒันา
โครงสรา้งพื�นฐานดา้นคมนาคมจะทาํใหเ้กดิพื�นที�เศรษฐกจิและเสน้ทางการคมนาคมใหม่ๆ การแขง่ขนัที�เพิ�มขึ�นจะส่งผล
ใหเ้กดิการรวมกลุ่มกนัของผูใ้หบ้รกิารทอ้งถิ�นทั �งขนาดกลางและขนาดย่อมเพื�อเพิ�มศกัยภาพการใหบ้รกิารใหส้ามารถ
แข่งขนักบับรษิทัต่างชาตขินาดใหญ่ที�มกัจะเขา้มาในรูปแบบของบรษิทัร่วมทุนกบับรษิทัทอ้งถิ�นได ้ผลของการแขง่ขนั
ยงัช่วยเพิ�มคุณภาพการใหบ้รกิารและยกระดบัมาตรฐานของผูป้ระกอบการทอ้งถิ�นใหท้ดัเทยีมกบับรษิทัต่างชาต ิและ
ยังก่อให้เกิดความหลากหลายของบริการ T&L มากขึ�น ผู้ให้บริการ T&L ขนาดกลางและขนาดย่อมจะพยายาม
หลกีเลี�ยงการแขง่ขนักบัธุรกจิขนาดใหญ่ โดยใชก้ลยุทธต์ลาดเฉพาะ เน้นใหบ้รกิารในตลาดที�มคีวามตอ้งการเฉพาะหรอื
ตลาดที�มขีนาดเลก็ ซึ�งธุรกจิขนาดใหญ่ไม่เขา้มาแขง่ขนัดว้ย นอกจากนี� ผูป้ระกอบการที�มมีาตรฐานเฉพาะทาง เช่น ฮา
ลาลจะมคีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั เนื�องจากสามารถใหบ้รกิารส่งสนิคา้ฮาลาลใหแ้ก่ชาวมุสลมิซึ�งถอืเป็นประชากร
หลกัในประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี 

นอกจากนี� ธุรกิจโลจิสติกส์ยังได้รบัปัจจัยหนุนจากนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor หรอื “EEC”) ในการยกระดบัโครงการอีสเทริ �นซีบอร์ดขึ�นเป็นซุปเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด ให้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที�สําคญัของประเทศ เพื�อดงึดูดนักลงทุนชาวต่างชาต ิโดยการให้สทิธกิารถือกรรมสทิธิ �ที�ดนิ
หรอือสงัหารมิทรพัยข์องคนต่างดา้ว อนุญาตใหนํ้าช่างฝีมอื ผูบ้รหิารระดบัสงูที�เป็นบุคคลต่างดา้ว และครอบครวัมาพกั
ในประเทศไทย และใหส้ทิธลิดหย่อนภาษอีากร รวมถงึใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีื�นๆ เป็นตน้  
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ในขณะเดยีวกนัรฐับาลไดอ้นุมตัแิผนลงทุนพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื�นที�ภาคตะวนัออกครั �งใหญ่ รวม 
62 โครงการ วงเงนิ 309,755 ลา้นบาท ครอบคลุมทุกรูปแบบการขนส่งทั �งทางอากาศ เช่น การพฒันาสนามบนิอู่ตะเภา
ให้เป็นสนามบนิเชงิพาณิชย์เต็มรูปแบบ ทางเรอื เช่น การพฒันาท่าเรอืพาณิชย์สตัหบีเป็นท่าเรอืเฟอร์รี� และพฒันา
ท่าเรอืแหลมฉบงั และทางถนน เช่น การสรา้งมอเตอรเ์วย์ สายกรุงเทพฯ–ชลบุร-ีพทัยา-มาบตาพุด โครงการปรบัปรุง
ถนนบรเิวณอู่ตะเภาและมาบตาพุด โครงการปรบัปรุงถนนบรเิวณอู่ตะเภาและถนนเลยีบชายฝั �งทะเลในพื�นที� จ.ระยอง 
และชลบุร ีและโครงการสรา้งเสน้ทางถนนสายแหลมฉบงั-นครราชสมีา เป็นตน้ 

อกีหนึ�งปัจจยัหลกัที�มผีลต่อการเติบโตของธุรกิจโลจสิติกสอ์ย่างมากคอื การเติบโตอย่างรวดเรว็ของธุรกจิ E-
Commerce เนื�องจาก มคีวามจําเป็นต้องพึ�งพาระบบขนส่งที�สามารถรบัสนิค้าจากประตูโรงงานไปส่งถึงมอืผู้บรโิภค 
(B2C) อย่างมปีระสทิธภิาพ ทั �งนี� สภาดจิทิลัเพื�อเศรษฐกจิและสงัคมเปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมดจิทิลัที�สําคญัใน
ปี 2563 คอื ธุรกจิ E-Commerce ที�มกีารเตบิโตสูง คดิเป็นมูลค่า 748,000 ล้านบาท ซึ�งเป็นอนัดบั 1 ของมูลค่าธุรกิจ 
E-Commerce ในภูมภิาคอาเซียน โดยมีการประมาณอตัราการเติบโตเฉลี�ยของตลาดอยู่ที�ร้อยละ 20-30 ใน 2560-
2562 ที�ผ่านมา นอกจากนี� ไม่เพยีงแต่ในประเทศไทยที�มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื�องของธุรกจิ E-Commerce มูลค่าการ
ซื�อขายสนิค้าออนไลน์ทั �วโลกก็เติบโตสูงขึ�นอย่างรวดเรว็ ดงัจะเห็นได้จากขอ้มูลตวัเลขภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก ยุโรป
ตะวนัตก อเมรกิาเหนือ ละตนิอเมรกิา ยุโรปตอนกลาง ถงึตะวนัออกและเอเชยีกลาง และตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 
เฉพาะในส่วนของมูลค่า E-Commerce แบบ B2C จากปี 2557 – คาดการณ์ปี 2561 มอีตัราการเติบโตเพิ�มขึ�นอย่าง
มากสูงถงึรอ้ยละ 27.30 ในส่วนของประเทศจนีซึ�งมมีูลค่าธุรกจิ E-Commerce สูงเป็นอนัดบัหนึ�งของโลก เป็นอีกแรง
สนับสนุนให้ธุรกิจโลจสิตกิสเ์ติบโตอย่างต่อเนื�อง ตามรายงานจากสํานักงานสถิตแิห่งชาติของประเทศจนี ในปี 2561 
ธุรกจิ E-Commerce (Physical goods) มมีลูค่ารวม 7.02 ลา้นลา้นหยวน หรอืประมาณ 32.16 ลา้นลา้นบาท โดยมลูค่า
ตลาดเตบิโตขึ�นรอ้ยละ 25 จากปีก่อนหน้า หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18 ของมลูค่าธุรกจิคา้ปลกีรวม ดงันั �นผูป้ระกอบการโลจิ
สตกิสท์ี�สามารถจบักลุ่มลูกคา้ที�ประกอบการ E-Commerce ไดก้่อนนั �นจะมขีอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัค่อนขา้งมาก 

จากขอ้มูลตามบทวจิยักรุงศร ีเดอืนสงิหาคม 2562 คาดว่าธุรกจิบรกิารขนส่งสนิคา้ทางถนนในปี 2562-2564 มี
แนวโน้มเติบโตเฉลี�ย 1-2% ต่อปี โดยมปัีจจยัหนุนจากการเติบโตของภาคการผลติ การคา้ และการลงทุนภาครฐัและ
เอกชน รวมถงึปรมิาณผลผลติสนิคา้เกษตรที�มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึ�น ทําใหม้คีวามต้องการขนส่งและกระจายสนิคา้เพื�อ
จําหน่ายในประเทศ นอกจากนี� ธุรกิจยงัได้อานิสงส์จากการค้าชายแดนที�ขยายตัวต่อเนื�อง รวมถึงธุรกรรมการค้า
ออนไลน์ซึ�งเป็นที�นิยมขึ�นมาก ทั �งนี� บรกิารขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหวัลากของ
บรษิัทฯ มปัีจจยัสนับสนุนการเติบโตที�สําคญั ไดแ้ก่ การเปิดเสรกีารค้าและความร่วมมอืกนัระหว่างภูมิภาคอาเซียน 
อาท ิอนุภูมภิาคลุ่มนํ�าโขง (GMS) และสามเหลี�ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และการรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความได้เปรยีบด้านทําเลที�ตั �งของไทยที�มพีรมแดนติดกบัหลายประเทศ และมี
การคา้ผ่านแดนกบัอกี 5 ประเทศ อาท ิเวยีดนาม อนิเดยี บงักลาเทศ จนี และสงิคโปร์ ตลอดจนการพฒันาโครงสรา้ง
พื�นฐานดา้นคมนาคมที�เชื�อมต่อกนัทั �งทางถนน (อาท ิทางหลวงเอเชยี 9 สาย ทางหลวงอาเซยีน 23 สาย เสน้ทางตาม
กรอบGMS 3 สาย และทางหลวงเชื�อมไทย-มาเลเซีย 2 เส้นทาง) ด่านพรมแดน (17 แห่ง) และสะพานข้ามแดน 
(สะพานมติรภาพไทย-ลาว, ไทย-เมยีนมาร์ และไทย-กมัพูชาซึ�งเชื�อมบ้านหนองเอี�ยน อําเภออรญัประเทศ จงัหวดั
สระแกว้ กบับา้นสตงึบท อําเภอโอโจรว จงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย ประเทศกมัพชูา ซึ�งคาดว่าจะเปิดใชใ้นปี 2565) 

ทั �งนี� ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 ที�ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและนําเขา้ทั �ว
โลก ทาํใหธุ้รกจิโลจสิตกิสเ์ป็นธุรกจิหนึ�งที�ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดในครั �งนี� ทั �งจากสภาวะเศรษฐกจิ
และการคา้ระหว่างประเทศที�ชะลอตวัลง ทําใหม้ปีรมิาณการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศลดลง นอกจากนี� การหยุดทํา
การบนิของสายการบนิหลายสายส่งผลให้ธุรกิจโลจสิติกสท์ี�พึ�งพาการขนส่งทางอากาศได้รบัผลกระทบค่อนขา้งมาก 
อย่างไรกต็าม สายการบนิขนส่งสนิคา้ หรอื Cargo Flight ยงัคงทาํการบนิตามปกต ิเป็นผลใหภ้าคธุรกจิไมห่ยดุชะงกัลง 

 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

  30 

2.4.3 ภาวะการแข่งขนั 

จากโอกาสทางธุรกิจที�กล่าวไปขา้งต้นทําให้จํานวนผู้ประกอบการที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโลจสิติกสเ์พิ�มขึ�นอย่าง
ต่อเนื�อง ตามขอ้มูลสถติกิารจดทะเบยีนบรษิทัของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ สงักดักระทรวงพาณิชย์ จํานวนนิตบิุคคลที�
จดทะเบยีนใหม่ในหมวดการขนส่งและสถานที�เกบ็สนิคา้ในปี 2562 และ 2563 ม ี3,374 ราย และ 1,790 รายตามลําดบั 
ซึ�งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขนัที�มากขึ�นในแต่ละปี นอกจากนี� ผลจากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาต ิ(วช.) และมหาวทิยาลยับูรพาพบว่า ภาพรวมผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นไทยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการทอ้งถิ�น
ประมาณร้อยละ 70 ซึ�งส่วนใหญ่จะมขีนาดเล็กที�มทีุนจดทะเบยีนน้อยกว่า 5 ล้านบาท ในขณะที�เป็นผู้ประกอบการ
ต่างชาตริอ้ยละ 30 แต่มทีุนจดทะเบยีนรวมกนัมากกว่าผูป้ระกอบการทอ้งถิ�น รปูแบบการใหบ้รกิารของธุรกจิโลจสิตกิส์
ของประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดงันี� 

1) การขนส่งสนิคา้ (Freight Transportation and Forwarding) ซึ�งครอบคลุมงานทางโลจสิตกิสท์ี�เกี�ยวขอ้ง
กบัการให้บรกิารด้านการขนส่งสนิค้าทั �งภายในและส่งออกนอกประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ทั �งทางถนน 
ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ 

2) การจดัเกบ็สนิคา้ ดแูล และบรหิารคลงัสนิคา้และการใหบ้รกิารตดิสลากสนิคา้หรอืบรกิารดา้นบรรจุภณัฑ ์
(Warehousing/ Inventory Management and Packing) รวมทั �งการกระจายสนิคา้ 

3) การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ที�เกี�ยวกับงานโลจิสติกส์ (Non-Asset Based Logistics Services) 
ครอบคลุมงานพธิกีารศุลกากร งานเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้ 

4) การใหบ้รกิารงานโลจสิตกิสท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารเสรมิ เช่น ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและงานที�
ปรกึษาดา้นโลจสิตกิส ์(Information and Communication Technology/ Consulting) 

5) การใหบ้รกิารพสัดุและไปรษณียภณัฑ ์(Courier) 

 ผูป้ระกอบการที�ถอืเป็นคู่แขง่ตรงกบับรษิทัฯ คอืบรษิทัที�ประกอบกจิการจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศซึ�ง
จดัอยู่ในกลุ่มที� 1 ซึ�งโดยทั �วไปแล้ว บรษิทัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศยงัสามารถจําแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
กลุ่มบรษิทัต่างชาตทิี�มสีํานักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศเขา้มาลงทุนเปิดสาขาในประเทศไทยโดยการถอืหุน้ร่วมกบับรษิทั
ทอ้งถิ�น บรษิทัประเภทนี�ส่วนมากจะมขีนาดใหญ่และมขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นเงนิทุนและมเีครอืขา่ยกวา้งขวาง แต่จะมคีวาม
ยดืหยุ่นในการให้บรกิารน้อยกว่าบรษิทัทอ้งถิ�นที�มขีนาดเลก็กว่า ตวัอย่างของบรษิทัในประเภทนี� ไดแ้ก่ DHL Global 
Forwarding (Thailand) Limited, Mol Logistics (Thailand) Co., Ltd., และ Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. 
เป็นตน้ ผูป้ระกอบการอกีประภทหนึ�งไดแ้ก่ผูป้ระกอบการทอ้งถิ�นซึ�งมลีกัษณะการใหบ้รกิารคลา้ยคลงึกบับรษิทัฯ ซึ�งแต่
ละบรษิัทในกลุ่มนี�จะมคีวามเชี�ยวชาญ และจุดเด่นแตกต่างกนัและอาจมคีวามชํานาญในเส้นทางขนส่งที�แตกต่างกนั  
เช่น บางบรษิทัถนัดการขนส่งทางทะเลแบบไมเ่ตม็ตู ้บางบรษิทัถนัดการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกและรถหวัลาก หรอื 
บางบรษิัทถนัดการขนส่งไปยงัประเทศอเมรกิาและแคนาดา เป็นต้น ตัวอย่างบรษิัทท้องถิ�นที�รบัจดัการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศที�จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้แก่ บรษิัท ไวส์ โลจสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 
(“WICE”) บรษิทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั �นแนล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) (“NCL”) และ บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท 
จาํกดั (มหาชน) (“SONIC”) 

 

2.4.4 ความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

1) บรษิัทฯ ได้รบัรางวลัผู้ประกอบการที�มีความเป็นเลิศด้านการบรหิารจดัการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics 
Management Award หรือ “ELMA”) จากกระทรวงพาณิชย์  ถึง 2 ครั �ง  ครั �งแรกในปี 2559 ในสาขาผู้
ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)  ครั �งที� 2 ในปี 2562   สาขาผู้
ให้บริการตัวแทนในการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding) และได้รบั
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รางวลัผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดเีด่น ปี 2562 (Prime Minister’s Award 2019 : PM Award 2019) สาขาธุรกิจ
บรกิารยอดเยี�ยม (Best Service Enterprise Award) นอกจากนี� บรษิัทฯ ยงัได้รบัอนุญาตให้เป็นตวัแทนออก
ของระดบัมาตรฐานเออโีอ (Authorized Economic Operator : AEO) จากกรมศุลกากร ทําให้บรษิทัฯ มคีวาม
น่าเชื�อถอืและทาํใหลู้กคา้สามารถมั �นใจในคุณภาพการใหบ้รกิารที�ไดม้าตรฐานระดบัสงู 

2) บรษิทัฯ มผีลติภณัฑ ์ที�หลากหลายและสามารถให้บรกิารในธุรกจิโลจสิตกิสไ์ดอ้ย่างครบวงจร (End - to - End 
Global Logistics Services) ลูกคา้สามารถขนส่งสนิคา้ไดทุ้กจุดหมายทั �วโลก โดยลูกคา้สามารถตดิต่อบรษิทัฯ 
เพยีงบรษิทัเดยีว  

3) บรษิัทฯ มีเครอืข่ายและพนัธมิตรที�เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (Overseas network) กว่า 1,000 แห่ง ใน  190 
ประเทศ ซึ�งนอกจากจะทําใหบ้รษิัทฯ สามารถให้บรกิารได้ครอบคลุมทั �วโลกแล้ว  พนัธมติรในต่างประเทศยงั
ช่วยแนะนําลูกคา้ที�มธีุรกจินําเขา้ส่งออกกบัคู่คา้ในประเทศไทยใหแ้ก่บรษิทัฯ อกีดว้ย 

4) บรษิทัฯ ไดร้บั OTI License (Ocean Transport Intermediary) จาก Federal Maritime Commission of USA ทํา
ใหส้ามารถทําสญัญาการบรกิาร (Service Contract) กบัสายเดนิเรอืในการขนส่งสนิคา้ไปยงัโซนอเมรกิาเหนือได้
ด้วยตัวเอง โดยผู้ที�จะได้รบั OTI License จะต้องมีคุณสมบตัิและต้องได้รบัการอนุมตัิจาก Federal Maritime 
Commission of USA ในขณะที�ผู้ประกอบการที�ไม่มีสัญญากับสายเดินเรือจําเป็นต้องพึ�งพาพันธมิตรใน
ต่างประเทศเพื�อขนส่งสนิค้าไปยงัโซนอเมรกิาเหนือ ในปัจจุบนัมีผู้ประกอบการในประเทศน้อยรายที�มีสญัญา
ดงักล่าว   

5) บรษิทัฯ เป็นสมาชกิสมาคมและสมาพนัธ์ต่างๆ เช่น สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (“TIFFA”) 
สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศแห่งประเทศไทย (“TAFA”) สมาพนัธผ์ูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ (“FIATA”) เป็นต้น และนายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารของบรษิทัฯ ไดด้ํารง
ตําแหน่ง นายกสมาคม TIFFA มาแล้ว 3 วาระ คือ วาระที� 1 ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 วาระที� 2 ตั �งแต่ปี  
พ.ศ. 2558 – 2560 และวาระที� 3 ตั �งแต่ปี  พ.ศ. 2560 – 2562 และปัจจุบนัดํารงตําแหน่งนายกกติตมิศกัดิ �ของ
ทางสมาคม TIFFA ซึ�งทําให้บรษิัทฯ มคีวามน่าเชื�อถือและไดร้บัความไวว้างใจจากทั �งลูกค้าและพนัธมติรทาง
การค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการช่วยผลกัดนัการเติบโตของธุรกิจรบัจดัการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศของประเทศไทยอกีดว้ย 

6) บรษิทัฯ เป็นสมาชกิสมาคมขนส่งสนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association 
หรอื “IATA”) ทาํใหม้ ีDirect Stock Air Way Bill จากสายการบนิที�หลากหลาย และไดร้าคาตน้ทุนค่าระวางทาง
อากาศที�ด ีและยงัทําให้ได้รบัการยอมรบัจากทั �งลูกค้า Agent/Network และสายการบิน เนื�องจาก บรษิัทที�มี
ความเชี�ยวชาญในการขนส่งสนิคา้ทางอากาศเท่านั �น จงึจะสามารถสมคัรเป็น IATA Member ได ้

7) บริษัทฯ มีการให้บริการที�ได้มาตรฐาน โดยได้นําระบบ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการบรหิารและควบคุม
คุณภาพการปฏบิตังิาน  บรษิทัฯ ไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ ทั �งในระดบั Major/Minor Non-Compliance มาตลอด
ระยะเวลา 16 ปี นอกจากนั �นจากสถติกิารรบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ถงึความผดิพลาดของบรษิทัฯ (Customers’ 
complaint) ระหว่างปี 2555 ถงึปี 2563 เมื�อเทยีบกบัจาํนวนงานที�ใหบ้รกิารทั �งหมดของทางบรษิทัฯ นั �น อยู่ใน
ระดบัตํ�ากว่า 1%  

8) บรษิทัฯ มนีโยบายจดัทําประกนัภยัคุม้ครองความรบัผดิของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนื�อง (Liability Insurance) 
กบับรษิทัประกนัภยัชั �นนําของประเทศ เพื�อใหลู้กคา้สามารถเชื�อมั �นไดว้่าสนิคา้จะไดร้บัความคุม้ครองตามความ
รบัผดิตามกฎหมายและความรบัผดิตามใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading) ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ต่อ
ความสญูเสยี ความเสยีหายทางกายภาพของสนิคา้ของลูกคา้ที�มาใชบ้รกิารกบัทางบรษิทัฯ 
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9) จากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที�กล่าวมาแล้ว บรษิัทฯ มฐีานลูกค้าที�ประกอบการในธุรกิจ
ดงักล่าวทั �งภายในและต่างประเทศ ปัจจยันี�ทําให้บรษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัและมส่ีวนสําคญัต่อการ
เพิ�มยอดขายของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

10) บรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการทางธุรกิจแบบมืออาชีพและทนัสมยั โดยได้นําหลกัการในการบรหิารองค์กรใน
เชงิกลยุทธ์ (Strategic Management) เช่น การนําการบรหิารจดัการเรื�องการตลาดและการขาย (Marketing & 
Sales Management) มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร   มกีารจดัทาํ Business Plan ประจาํปีเพื�อกําหนดเป้าหมายของ
ทุกๆ แผนกและขององค์รวมของบรษิทัฯ นํา Balanced Score Cards และ KPI มาใชใ้นการกําหนดเป้าหมาย
และการวดัผลของแผนงานประจําปี นอกจากนี� บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการบรหิารธุรกิจโดยเน้นการมอบ
อํานาจและการกระจายอํานาจ (Empowerment & Delegation) ให้ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ สามารถ
บรหิารจดัการและดแูลงานที�อยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของตนเองไดอ้ย่างเตม็ที� 

11) บรษิัทฯ มทีมีผูบ้รหิารที�มปีระสบการณ์ในสายผูใ้ห้บรกิารโลจสิติกส์มาอย่างยาวนานและมทีมีขายที�แขง็แกร่ง
มากกว่า 40 คน   

12) บรษิัทฯ มีโครงการ Customer Focused Strategic Campaign หรือการให้ความสําคญักับการบรหิารเชิงกล
ยุทธ ์โดยมุ่งเน้นการใหค้วามสาํคญักบัความต้องการของลูกคา้ และใหค้วามสําคญักบัการนําเสนอบรกิารใหม่ๆ 
เพี�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื�อง (Services/Tradelane Development) รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ที�ดีกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื� อง (Customer & Partner Relationship 
Management)  

 
2.5 การจดัหาบริการ 

2.5.1 การจดัซื�อจดัจ้าง 

การให้บรกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรที�ครอบคลุมทั �วโลกนั �น มตี้นทุนหลกัคอืการจดัซื�อจดัจา้งการบรกิารของ
พนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) ซึ�งมคีวามชํานาญในแต่ละส่วนงานของสายโลจสิตกิสท์ี�แตกต่างกนั การจดัซื�อ
ของบรษิทัฯ อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี� 

 
· การจดัซื�อระวางเรือ/สายการบิน และ การจดัหา Master-loader 

ค่าระวางเรอืและสายการบนิถอืเป็นตน้ทุนหลกัในการรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ ดงันั �น การบรหิารค่าระวาง
ที�ดีจึงเป็นอีกหนึ�งปัจจยัสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการที�บริษัทฯ ได้รบั OTI License จาก Federal 
Maritime Commission หรือ “FMC” ตามที�ได้กล่าวไปแล้วนั �น ทําให้บริษัทฯ สามารถทําสัญญาบริการ (Service 
Contract) กบัสายเดนิเรอืในเสน้ทางการเดนิเรอืไปยงัโซนอเมรกิาเหนือ เพื�อใหไ้ดอ้ตัราค่าระวางที�ดแีละสามารถแข่งขนั
กบัตลาดได ้โดยค่าระวางในสญัญาสามารถปรบัเปลี�ยนไดต้ามแนมโน้มค่าระวางตลาด ณ ขณะนั �น โดยที�ในสญัญาจะระบุ
ค่าระวางและการจดัซื�อระวางขั �นตํ�า (Minimum Quantity Commitment หรอื “MQC”) ที�บริษัทฯ ต้องใช้จัดซื�อภายใน
ระยะเวลาที�กําหนดในสญัญา ดงันั �น ผูป้ระกอบการที�ไดท้าํสญัญาบรกิารจงึมขีอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นการจดัซื�อระวางเรอื 

สาํหรบัการจดัซื�อระวางเรอืในเสน้ทางอื�นแบบ FCL และการจองพื�นที�ของสายการบนิ บรษิทัฯ จะจดัซื�อระวางก็
ต่อเมื�อลูกคา้ได้ตอบรบัใบเสนอราคาของบรษิัทฯ แล้ว อย่างไรกด็ ีสําหรบัลูกคา้ประจําที�ใช้บรกิารบรษิัทฯ สมํ�าเสมอ 
บรษิทัฯ อาจทําการจองระวางล่วงหน้าให้ก่อนเพื�อความสะดวกรวดเรว็และใหม้ั �นใจไดว้่าสนิคา้ของลูกคา้จะไดร้บัการ
ขนส่งตามตารางและสายเดนิเรอืที�ต้องการ สําหรบัการขนส่งแบบ LCL บรษิัทฯ จะจองซื�อระวางเรอืล่วงหน้าและนํา
พื�นที�ในตูม้าจดัสรรเพื�อเสนอขายลูกคา้  
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บรษิทัฯ จดัทาํ Approved Supplier List หรอื “ASL” ซึ�งเป็นฐานขอ้มลูรายชื�อ Supplier ที�หน่วยงานกลางที�ดแูล
ราคาและมาตรฐานในการใหบ้รกิารไดท้าํการประเมนิคุณภาพของแต่ละ Supplier และทมีงานขายจะเลอืกใช ้Supplier 
ไดจ้ากฐานขอ้มลูดงักล่าว  

 
· การจดัซื�อบริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated 

Logistics Services) 

การจดัซื�อในส่วนนี�เป็นบรกิารสนับสนุนการให้บรกิารโลจสิติกส์และการขนส่งสนิคา้ของบรษิัทฯ ให้ครบวงจร
มากยิ�งขึ�น ได้แก่ การจดัซื�อจากผู้ให้บรกิารดําเนินพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) ผู้ให้บรกิารบรรจุหีบห่อ 
(Packing & Crating) ผู้ให้บรกิารขนส่งด้วยรถบรรทุกทั �งในประเทศและผ่านแดน บรษิัทประกนัภัย และผู้ให้บรกิาร
ขนส่งพสัดุภณัฑ ์เป็นตน้  

 
· การจดัซื�อบริการจากตวัแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) 

การทําธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที�ครอบคลุมทั �วโลก จําเป็นต้องมีพันธมิตรที�เป็นตัวแทน
ต่างประเทศ (Overseas Agent) ในการช่วยประสานงานรบัของสําหรบัสนิค้าส่งออก และส่งของสําหรบัสนิค้าขาเขา้ 
โดยทั �วไป บรษิทัฯ จะมตีวัแทนหลกั หรอื Main agent ประจาํอยู่ประเทศละ 2-3 ราย หรอืมากกว่านั �น สําหรบัประเทศ
ที�มขีนาดใหญ่ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศจนี และ ประเทศอนิเดยี เป็นตน้ โดยพจิารณาจากความสามารถและ
ความเชี�ยวชาญในการให้บรกิารและปริมาณของธุรกิจที�มีลกัษณะตอบแทนให้แก่บรษิัทฯ (Reciprocal Business) 
บรษิทัฯ มกีารจดัทาํรายชื�อตวัแทนต่างประเทศและไดม้กีารแบ่งระดบัคุณภาพการบรกิารของแต่ละตวัแทนไวส้าํหรบัให้
ทมีงานขายไดเ้ลอืกใช ้ทั �งนี� รายชื�อตวัแทนต่างประเทศ (Overseas Agent) ดงักล่าว ส่วนใหญ่มาจากการแนะนําของ
สมาชิกเครอืข่ายระดบันานาชาติ (International Freight Forwarding Network) เช่น WCA Inter Global, FPS, หรือ 
GOAL เป็นตน้ ซึ�งเครอืข่ายเหล่านี�จะมรีะบบการคดัเลอืกสมาชกิของเครอืขา่ยที�มคีวามเป็นมอือาชพี มคีวามน่าเชื�อถอื 
และมีความมั �นคงทางการเงนิมาเป็นสมาชกิ ทําให้บรษิัทฯ สามารถมีตวัแทนต่างประเทศที�มปีระสทิธภิาพและไม่มี
ความเสี�ยงจากปัญหาของการบริการที�ไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสี�ยงด้านการไม่ได้รบัชําระเงินจากทางตัวแทน
ต่างประเทศ 

2.5.2 ขั �นตอนการดาํเนินงานให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของเอกสารและสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งในการบรกิารสนับสนุนการใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละการขนส่งสนิคา้
แบบครบวงจร 

1. Bill of Lading หรอื “B/L”   หมายถงึ  ใบตราส่งสนิคา้ทางทะเล 
2. House B/L   หมายถงึ ใบตราส่งสนิคา้ทางทะเลที�ออกโดยบรษิทัฯ 
3. Master B/L  หมายถงึ  ใบตราส่งสนิคา้ทางทะเลที�ออกโดยสายเดนิเรอื 
4. Airway Bill หรอื “AWB”   หมายถงึ ใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ 
5. Delivery Order หรอื “D/O”  หมายถงึ ใบสั �งปล่อยสนิคา้ 
6. Container Yard หรอื “CY”  หมายถงึ  ลานพกัตูค้อนเทนเนอร ์
7. Container Freight Station หรอื “CFS”  หมายถงึ โรงพกัสนิคา้ 
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· การให้บริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจรขาออก 
  

การบรรจุสนิคา้ 
 

กรณีขนส่งทางทะเลแบบเตม็ตู ้(FCL)  

ลูกคา้หรอืผูป้ระกอบการรถบรรทุกจะ
นําตูจ้าก CY ที�สายเดนิเรอืกําหนด ไป

ยงัโรงงานลูกคา้เพื�อบรรจุที�โรงงาน 
หรอืสามารถนําสนิคา้มาบรรจุที� CFS 

ของสายเรอืก่อนนําตูม้าท่าเรอืและผ่าน
พธิกีารศุลกากร จากนั �นตูจ้ะถูก

เคลื�อนยา้ยไปยงัลานพกัตูเ้พื�อรอการ

กรณีขนส่งทางทะเลแบบไม่เตม็ตู ้
(LCL)  

ลูกคา้หรอืผูป้ระกอบการรถบรรทุก จะ
นําสนิคา้มาบรรจุที� CFS ของบรษิทัฯ 
และดําเนินพธิกีารศุลกากร หลงัจาก
สนิคา้ถูกบรรจุครบตามแผนงาน ตูจ้ะ
ถูกเคลื�อนยา้ยไปยงัลานพกัตูเ้พื�อรอ

การบรรทุกลงเรอื 

กรณีขนส่งทางอากาศ  

ลูกคา้หรอืผูป้ระกอบการรถบรรทุกจะ
นําสนิคา้มาบรรจุที�โรงเกบ็สนิคา้ของ
สายการบนิ ทมีงานของบรษิทัฯ ที�ท่า
อากาศยานจะคอยประสานงานในการ

ดําเนินพธิกีารศุลกากรและบรรทุก
สนิคา้ขึ�นเครื�อง 

 

กรณีขนส่งทางทะเล 

หลงัจากเรอืออก บรษิทัฯ จะชําระค่าขนส่งกบั
สายเดนิเรอืเพื�อแลก Original B/L จากสาย

เดนิเรอืและนําส่งตอ่ใหต้วัแทนปลายทางพรอ้ม
ออก Invoice ใหลู้กคา้ 

กรณีขนส่งทางอากาศ 

บรษิทัฯ จะเป็นผูอ้อก AWB หลงัจาก
นั �นจะนําเอกสารตวัจรงิมอบใหส้ายการ
บนิ และฉบบัสาํเนาส่งใหลู้กคา้พรอ้ม

ออก Invoice  

การรบัสนิคา้ 
 

กรณีผูนํ้าเขา้เป็นผูร้บัสนิคา้ดว้ยตนเอง 

ผูนํ้าเขา้ที�ปลายทางจะนํา House B/L มารบั D/O กบั
ตวัแทนต่างประเทศ หรอืนํา AWB ไปแลก D/O กบัสาย

การบนิ จากนั �นผูนํ้าเขา้จะนํา D/O ไปดําเนินพธิกีาร
ศุลกากรเพื�อออกของที�ปลายทางดว้ยตนเอง 

กรณีตวัแทนต่างประเทศเป็นผูร้บัสนิคา้และจดัส่งใหแ้ก่
ผูนํ้าเขา้ปลายทาง 

ผูนํ้าเขา้ที�จะนํา House B/L หรอื AWB มาใหก้บัตวัแทน
ต่างประเทศ จากนั �นตวัแทนจะนําเอกสารที�เกี�ยวขอ้งไป
รบัของและดําเนินพธิกีารศุลกากร ตลอดจนจดัหาบรกิาร

อื�นๆ จนกระทั �งสนิคา้ถงึมอืผูร้บัที�ปลายทาง 

ส่งเอกสารยนืยนัรายละเอยีดการจอง 
หลงัจากลูกคา้ยนืยนัแลว้บรษิทัฯ ส่งรา่ง B/L สาํหรบัการขนส่ง
ทางทะเล หรอื AWB สาํหรบัการขนสง่ทางอากาศ ใหลู้กคา้เชค็

ความถูกตอ้งอกีครั �งก่อนบรรจุ 
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· การให้บริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจรขาเข้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอการใหบ้รกิารตามความตอ้งการของลูกคา้โดยศกึษาขอ้มลูลูกคา้ 
พรอ้มเสนอรปูแบบการจดัส่งและเสน้ทางตามความเหมาะสม  

 

วางแผนการส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ตามความเหมาะสม  
พรอ้มอา้งองิราคาตน้ทุนจากโปรแกรม Rate Center หรอื

สอบถามจากตวัแทนต่างประเทศ 
ง 

ออกใบเสนอราคาใหลู้กคา้พจิารณา 

ลูกคา้ตอบรบั 

ลูกคา้ตอ้งการแกไ้ข
ใบเสนอราคาราคา 

หากเป็นลูกคา้ใหม่ตอ้งจดัทําแบบฟอรม์ที �กําหนด  
เพื �อเปิดบญัช ีพรอ้มสอบทานสถานะการเงนิของลูกคา้ 

จดัซื�อบรกิาร 
 

ตดิต่อและประสานงานกบัตวัแทนต่างประเทศใหต้ดิตอ่ผู้
ส่งออกเพื�อเตรยีมสนิคา้ และทําการจดัซื�อระวางเรอืหรอื

เครื�องบนิหรอืบรกิารอื�นๆ ที�เกดิขึ�น ณ ตน้ทาง 

ว่าจา้งผูใ้หบ้รกิารอื�นๆ ในสายการขนส่งที�เกดิขึ�นที�
ปลายทางในประเทศไทย (ILS) 

ตดิต่อประสานงานในช่วงก่อนบรรทุกลงเรอื/เครื�องบนิ จนกระทั �งไดร้บัการ
ยนืยนัจากตวัแทนต่างประเทศว่าสนิคา้ถูกบรรจุเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หลงัจากสนิคา้ออกจากประเทศตน้ทาง บรษิทัฯ จะตดิตามเอกสารที�เกี�ยวขอ้งจากตวัแทนต่างประเทศ เพื�อ
ตดิต่อกบัลูกคา้ในการสาํแดงชื�อผูนํ้าเขา้และรายละเอยีดของสนิคา้แก่สายเรอืหรอืสายการบนิกอ่นวนัที�

สนิคา้จะถงึ รวมทั �งตดิตามสถานะสนิคา้เพื�อแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

ส่งเอกสารยนืยนัรายละเอยีดการจอง 
หลงัจากลูกคา้ยนืยนัแลว้ ตวัแทนต่างประเทศจะออกร่างใบ B/L 
สาํหรบัการขนส่งทางเรอื หรอื AWB สาํหรบัการขนส่งสนิคา้ทาง

อากาศ  
 

ต่อ 
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2.5.3 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมและเครือข่ายทั �งในและต่างประเทศ 

· สมาชิกสมาคม 

การเป็นสมาชกิสมาคมอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื สมาคมในประเทศ และ สมาคมระดบันานาชาต ิลกัษณะ
ของสทิธปิระโยชน์ที�บรษิทัฯ ไดร้บัจะเป็นในรูปแบบของขอ้มลูขา่วสารที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิและการสรา้ง
ความสมัพนัธ์ทั �งในส่วนภาคเอกชนดว้ยกนัหรอืกบัภาครฐัทั �งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารทาง
การคา้จากทางสมาคม ไดร้บัการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ตลอดจนนําเสนอและตดิตามการแก้ปัญหาที�เป็นอุปสรรคต่อ
การดําเนินธุรกจิของสมาชกิโดยรวม การเพิ�มโอกาสในการพบปะผูป้ระกอบการหรอืคู่คา้จากการประชุมสมัมนา ไดร้บั
โอกาสในการโฆษณาบรษิัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื�อสิ�งพมิพ ์หรอืหน้าเวบ็ไซต์ และยงัไดร้บัโอกาสในการอบรม
องค์ความรู้เกี�ยวกับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ซึ�งจัดโดยสมาคมเหล่านี� เป็นต้น นอกจากนี� การเป็นสมาชิกระดับ
นานาชาต ิเช่น FIATA และ IATA นั �น จะทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากทั �งพนัธมติรทางธุรกจิและหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง เนื�องจากทั �ง 2 สมาคมเป็นสมาคมระดบัโลกที�ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานรฐัและเอกชนทั �วโลก  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ เป็นสมาชกิสมาคมต่างๆ ดงันี� 

ลาํดบั รายชื�อสมาคม สญัลกัษณ์ ประเภท วนัที�เข้าร่วม 
สมาคมในประเทศ 
1. สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

(Thai International Freight Forwarders 
Association หรอื “TIFFA”) 
 

 

สามญั 17 มกราคม 2554 

2. สมาคมตวัแทนขนส่งสนิคา้ทางอากาศไทย 
(Thai Airfreight Forwarders Association 
หรอื “TAFA”)  

สามญั 28 ธนัวาคม 2553 

3. สมาคมชปิปิ�งแห่งประเทศไทย 
(The Customs Broker and Transportation 
Association หรอื “CTAT”) 

 
สามญั 

 
31 มนีาคม 2560 

การรบัสนิคา้ 

กรณีลูกคา้เป็นผูร้บัสนิคา้ดว้ยตนเอง 

ผูนํ้าเขา้จะนํา House B/L ที�ไดร้บัจากผูส้่งออก มาแลก 
D/O กบับรษิทัฯ เพื�อนําไปรบัของและดําเนินพธิกีาร

ศุลกากรดว้ยตนเองต่อไป 

กรณีบรษิทัฯ เป็นผูร้บัสนิคา้ 

ผูนํ้าเขา้จะนํา House B/L มาใหบ้รษิทัฯ เพื�อจดัทํา
เอกสารในการดําเนินพธิกีารศุลกากร ตลอดจนจดัหา

บรกิารอื�นๆ จนกระทั �งสนิคา้ถงึมอืลูกคา้ 

เมื�อสนิคา้มาถงึ บรษิทัฯ จะนําเอกสารที�ไดร้บัจากตวัแทน
ต่างประเทศเพื�อไปรบั D/O กบัสายเรอืหรอืสายการบนิ 
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ลาํดบั รายชื�อสมาคม สญัลกัษณ์ ประเภท วนัที�เข้าร่วม 
4. หอการคา้ไทย 

(The Thai Chamber of Commerce) 
 

 

สามญั 19 ตุลาคม 2553 

5. สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
(สภาธุรกจิไทย-จนี)  
(Thailand - China Business Council หรอื 
“TCBC”) 

 

สามญั 9 ธนัวาคม 2553 

6. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(The Federation of Thai Industries หรอื 
“F.T.I.”) 
  

สมทบ 15 ธนัวาคม 2553 

สมาคมระดบันานาชาต ิ
7. สมาพนัธผ์ูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
(International Federation of Freight 
Forwarders Association หรอื “FIATA”)  

Individual 
Member 

4 เมษายน 2554 

8. สมาคมขนส่งสนิคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ
(The International Air Transport 
Association หรอื “IATA”) 

 Cargo Agent 1 พฤศจกิายน 2553 

 
อนึ�ง การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิสมาคมต่างๆ ขา้งตน้ โดยทั �วไปสมาคมต่างๆ จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าสมาชกิหรอืค่า

บํารุงสมาคมเป็นรายปี    

· สมาชิกเครือข่าย Freight Forwarder ระดบันานาชาติ (International Freight Forwarding Network) 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย Freight Forwarder ระดับนานาชาติ (International Freight 
Frowarding Network) เช่น เครอืข่ายWCA Inter Global, Famous Pacific Shipping Group (“FPS”), Global Ocean 
Agency Lines (“GOAL”) หรือ Worldwide Project Consortium (“WWPC”) เป็นต้น เครือข่ายเหล่านี�ก่อตั �งขึ�นเพื�อ
จุดประสงคใ์นการสรา้งเครอืข่ายพนัธมติรที�ประกอบธุรกจิรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ เพื�อใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถขยายขอบเขตการให้บรกิารในต่างประเทศให้ครอบคลุมมากยิ�งขึ�น และช่วยส่งเสรมิธุรกิจซึ�งกันและกันกับ
พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เครือข่ายเหล่านี�จะมีจํานวนสมาชิกมาก เช่น เครือข่าย WCA Inter Global ใน
ปัจจุบนัมจีาํนวนสมาชกิทั �งสิ�น 7,430 ราย ซึ�งกระจายอยูใ่นประเทศต่างๆ 190 ประเทศ  

  

2.6 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

-ไม่ม ี- 

 
2.7 สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

-ไม่ม ี- 
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2.8 งานที�ยงัไม่ส่งมอบ 

-ไม่ม ี- 

 
3.  ปัจจยัความเสี�ยง 
 

ปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญัที�อาจมผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุน และ
แนวทางในการลดผลกระทบ หรอืแนวทางป้องกนัความเสี�ยงสามารถสรุปได ้ดงันี� 
 
3.1 ความเสี�ยงจากการประกอบธรุกิจ 

3.1.1 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของค่าระวาง 

ต้นทุนค่าระวางเรอืถอืเป็นต้นทุนหลกัของธุรกจิให้บรกิารโลจสิติกส์แบบครบวงจร โดยในปี 2561 ถงึปี 2562 
และปี 2563 ต้นทุนค่าระวางเรอืคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบั รอ้ยละ 53.50 รอ้ยละ 48.61 และรอ้ยละ 50.54 ของรายไดจ้าก
บรกิารรบัจดัการขนส่งทางทะเล ดงันั �นความผนัผวนของค่าระวางอาจส่งผลกระทบกบัรายไดข้องบรษิัทฯ ไดอ้ย่างมี
นัยสาํคญั  โดยทั �วไปค่าระวางจะเปลี�ยนแปลงตามอุปสงคแ์ละอุปทานการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ จงึอาจกล่าวไดว้่า
ภาวะเศรษฐกจิและการคา้ของโลกมผีลต่อค่าระวาง โดยที�สายการเดนิเรอืส่วนใหญ่จะใช้ค่าดชันีบอลตคิ (“Baltic Dry 
Index” หรอื “BDI”) และ Shanghai Containerized Freight Index หรอื SCFI  ที�สะทอ้นใหเ้หน็ถงึอตัราค่าขนส่งสนิคา้
ทางทะเลดว้ยตูค้อนเทนเนอรจ์ากเซี�ยงไฮ ้ประเทศจนี ไปยงัท่าเรอืหลกั ในทวปีต่างๆ ทั �วโลก 

แต่เนื�องจากผลประกอบการของบรษิทัฯ จะขึ�นอยู่กบัการบรหิารจดัการกําไรขั �นตน้ ซึ�งไดจ้ากค่าบรกิารและส่วน
ต่างของค่าระวาง ดงันั �นความผนัผวนของค่าระวางจงึไม่มผีลกระทบโดยตรงกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ นอกจากนี�
บรษิทัฯ ยงัไดม้แีนวทางในการกําหนดราคาขายแบบ Cost Plus Margin เพื�อป้องกนัปัญหาจากการผนัผวนของราคา
ค่าระวางซึ�งเป็นตน้ทุนหลกัของบรษิทัดงักล่าว 

3.1.2 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Disruption) เช่น การใช ้IT Platform ทางธุรกจิ และ
การเขา้มาของ New Player ที�เป็น Tech Company 

การเปลี�ยนแปลงสภาวะเศรษฐกจิ สงัคม ธุรกจิ และววิฒันาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ที�เกดิขึ�น เป็น
สิ�งที�ทุกภาคส่วนตอ้งพจิารณาอย่างเขา้ใจ และหลกีเลี�ยงไม่ไดท้ี�จะตอ้งมกีารปรบัรปูแบบการดาํเนินธุรกจิรวมถงึกลยุทธ์
ต่างๆ เพื�อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและแข่งขนัได้ในยุค Digital Disruption ดงันั �น ความสําคญัเรื�องการบรหิารการ
เปลี�ยนแปลง (Change Management) ตั �งแต่การปรบัรปูแบบองคก์รระดบักลยุทธ ์จนถงึระดบักระบวนการดาํเนินงาน 

อย่างไรก็ด ีบรษิัทฯ จงึต้องหาบุคลากรที�มทีกัษะเหมาะสมมาเติมเต็มรวมถึงการใหค้วามรูท้างด้านดจิทิลัและ
เทคโนโลยแีก่บุคลากรที�มอียูใ่นองคก์รใหส้ามารถนํามาปรบัใชก้บัธุรกจิได ้

3.1.3 ความเสี�ยงจากความสามารถในการแขง่ขนัในเวทกีารคา้โลกของสนิคา้ที�ผลติในประเทศไทย 

สาํหรบัประเทศไทยถงึแมจ้ะมกีลุ่มสนิคา้ที�ไดร้บัผลกระทบจากการตอบโตจ้นีโดยสหรฐัอเมรกิา แต่กถ็อืว่าเป็น
สนิคา้ที�ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มสาํคญัหรอืมขีนาดใหญ่เมื�อเทยีบกบัมลูค่าและประเภทสนิคา้ส่งออกของไทย  

“ยุทธศาสตรโ์ลจสิตกิส”์ เป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของประเทศไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการคา้
และบรกิารในภมูภิาคอาเซยีน ตามแผนการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย ฉบบัที� 3 (ปี พ.ศ. 2560 – 2564) 
โดยเฉพาะยุทธศาสตรท์ี� 1 การพฒันาเพิ�มมลูค่าระบบโซ่อุปทาน ที�เน้นพฒันา ยกระดบัมาตรฐานระบบการบรหิาร
จดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานใหไ้ดม้าตรฐานสากล   
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ที�ผ่านมา แมว้่าบรษิทัฯ  จะไดร้บัผลกระทบจาก Trade War ระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัประเทศจนีไม่มากนัก แต่
การแขง่ขนัในเวทกีารคา้โลกกส่็งผลกระทบเช่นกนั ดงันั �น บรษิทัฯ จงึตอ้งตดิตามภาวะเศรษฐกจิโลกอย่างใกลช้ดิ มกีาร
ปรบักลยุทธท์างธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพรอ้มรบัมอืกบัการเปลี�ยนแปลงที�
อาจเกดิขึ�น เพื�อที�จะลดความเสี�ยงจากสภาวะการแขง่ขนัทางธุรกจิ  นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัไดม้กีลยุทธใ์นการพฒันา
บรกิารของบรษิทัเพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ การรกัษากลุ่มลูกคา้เดมิ และหาลูกคา้ใหม่ๆ ที�มธีุรกจิ
ครอบคลุมธุรกจิที�ทาํกําไรสงูสุดใหบ้รษิทั นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัพยายามหาช่องทางในการทาํธุรกจิใหม่ๆ ซึ�งจะเป็น
การช่วยลดความเสี�ยงของธุรกจิจากการแขง่ขนัดงักล่าว 

3.1.4 ความเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 

เนื�องจากบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ มทีั �งรายรบัและรายจ่ายในสกุล
เงนิต่างประเทศเป็นปกต ิรวมทั �งบรษิทัฯ ยงัมบีรษิทัย่อยที�ประกอบธุรกจิในต่างประเทศดว้ย ดงันั �น จงึอาจไดร้บัความ
เสี�ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยสกุลเงนิต่างประเทศหลกัที�เกี�ยวขอ้งในการ
ดาํเนินงานของบรษิทั คอื สกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ซึ�งมสีดัส่วนประมาณกว่ารอ้ยละ 90 ของสกุลเงนิต่างประเทศทั �งหมด 

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการบรหิารความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราแลกเปลี�ยนตามนโยบายและแนวทางบรหิารความเสี�ยง
ของบรษิทัฯ โดยวธิ ีNet Settlement, Matching และ Forward Contract & Option Contract รวมคดิเป็น 89% ของ
จาํนวนเงนิ USD ทั �งหมดที�ไดร้บัชาํระและจ่ายในปี 2563 

3.1.5 ความเสี�ยงจากความรบัผดิชอบในความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นระหว่างการขนส่ง 

เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงอนัอาจเกดิขึ�นจากความสูญเสยี และ/หรอืความเสยีหายของสนิคา้จากการใหบ้รกิาร
รบัจดัการขนส่งสนิคา้ของบรษิัทฯ  บรษิัทฯ มนีโยบายให้ลูกค้าซื�อ และจดัทํา Cargo Insurance  หรอืเสนอราคาเป็น 
Packages ที�รวม Cargo Insurance   และมกีารประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารของคู่คา้ (Supplier) ทุก � เดอืน เพื�อให้
ไดม้าตรฐานตามที�กําหนด และนํา Case Study ต่างๆ ที�เกดิขึ�นในปี �563 มาฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงาน เพื�อให้
พนักงานมีความเข้าใจมากขึ�น รวมถึงหารือร่วมกับ Supplier เพื�อหาแนวทางร่วมกัน เพื�อป้องกันการเกิดปัญหา 
นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จดัทําประกันภัยความรบัผิดกับบริษัทประกันภัย (Liability Insurance)  เพื�อประกันความ
รบัผดิชอบจากความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นระหว่างการขนส่ง ซึ�งบรษิทัประกนัภยั จะเป็นผูร้บัผดิชอบความเสยีหายตาม
เงื�อนไขและวงเงนิที�กําหนด  และในปี �564 บรษิัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและผลกัดนัให้บรษิัทประกนัภยั ให้ความ
คุม้ครองครอบคลุม Direct B/L ดว้ย 

 

3.2 ความเสี�ยงด้านการบริหารจดัการ 

3.2.1 ความเสี�ยงจากการบรหิารงานที�พึ�งพงิผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญ ่

บรษิัทฯ มคีวามเสี�ยงจากการพึ�งพงิผูบ้รหิารและผู้ถอืหุน้รายใหญ่ เนื�องจากนายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ ซึ�ง
เป็นหนึ�งในผูร้่วมผูก้่อตั �งบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดาํรงตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้รหิาร 
และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นผู้ที�มปีระสบการณ์ในการทําธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศมานานกว่า 31 ปี นับตั �งแต่เริ�มทํางาน และมีบทบาทสําคญัในการบรหิารงานจนบริษัทฯ มีชื�อเสียงเป็นที�
ยอมรบัในอุตสาหกรรม รวมถงึมบีทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายและกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ  ทาํใหม้ผีลการ
ดําเนินงานที�ดอีย่างต่อเนื�อง ดงันั �นหากบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย สูญเสยีผู้บรหิารดงักล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานและผลประกอบการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได ้ 

อย่างไรกด็ ีบรษิัทฯ ไดม้นีโยบายอย่างต่อเนื�องที�จะส่งเสรมิ และพฒันาบุคลากรในแต่ละระดบัชั �นให้มคีวามรู ้
ความชํานาญ และความสามารถในการปฏ ิบตัิงานเพิ�มขึ�นอย่างสมํ�าเสมอ รวมถึงพฒันาบุคลากรระดบัผู้บรหิารซึ�ง
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มุ่งเน้นเรื�องการพฒันาดา้นการบรหิารจดัการ ภาวะความเป็นผูนํ้า และวสิยัทศัน์ในการเป็นผูนํ้าขององคก์ร เพื�อเป็นการ
กระจายอํานาจการบรหิารจดัการให้กบัผู้บรหิารในระดบัรองลงมา รวมถึงจดัตั �งคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  คณะทํางานบรหิารความเสี�ยง และคณะผูบ้รหิาร เขา้มามี
ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการบรษิัทฯ และตดัสนิใจเรื�องต่างๆ ตามอํานาจหน้าที�ที�ได้กําหนดไว้ เพื�อเป็นการลดการ
พึ�งพงิผูบ้รหิารรายดงักล่าว 
 

4.  ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ  
 
4.1  ทรพัยสิ์นถาวรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 รายการทรพัยสิ์นถาวรสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

รายการ 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  ภาระผกูพนั 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ที�ดนิ เป็นเจา้ของ จํานองเพื�อเป็นประกนั 

เงนิกูข้องธนาคาร 10.22 

อาคาร เป็นเจา้ของ จํานองเพื�อเป็นประกนั 
เงนิกูข้องธนาคาร 5.61 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 6.04 
เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์สาํนักงาน เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 4.44 
คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 3.53 
เครื�องมอื เครื�องจกัรและอุปกรณ์ลาน เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 1.84 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ สญัญาเช่าซื�อ 0.84 
สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 4.36 
รวม  

หมายเหตุ: มลูค่าจํานองที�ดนิและอาคาร เท่ากบั 10.22 ลา้นบาท และ 8.85 ลา้นบาทตามลําดบั 

 
4.2  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และเงินลงทุนทั �วไป 

4.2.1  เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

ชื�อบริษทั ประเภทธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์
เซอรว์สิเซส จํากดั 

ใหพ้ื�นที�บรกิารรบัฝากและซอ่มตู้
คอนเทนเนอร ์

50.00 15.00 7.50 

Leo Myanmar Logistics 
Co., Ltd. 

เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้
ระหว่างประเทศ และ ใหบ้รกิาร 
โลจสิตกิสค์รบวงจร 

80.00 100,000  
ดอลลารส์หรฐั 

2.73 

บรษิัทฯ จดัประเภทเงนิลงทุนใน บรษิทั วายเจซี ดโีปท์ เซอร์วสิเซส จํากัด (“YJCD”) ที�บรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย เนื�องจาก
บรษิทัมอีํานาจในการควบคุมและการสั �งการกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งของ YJCD รวมทั �งบรษิทัมสีทิธใินการออกเสยีงในคณะกรรมการมากกว่ารอ้ยละ 50 
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4.2.2  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

ชื�อบริษทั ประเภทธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย 
(ล้านบาท) 

บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอืของ
ประเทศเกาหลใีต ้

50.00 5.00 52.45 

บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

บรกิารขนส่งพสัดุและ
เอกสารเร่งด่วนระหว่าง
ประเทศ 

26.00 25.50 3.50 

 

4.2.3 สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (เดมิแสดงเป็น เงนิลงทุน
ทั �วไป) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

ชื�อบริษทั ประเภทธรุกิจ 
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าเงินลงทุน 
ราคาทุน 

(ล้านบาท) 
มูลค่ายุติธรรม 

(ล้านบาท) 
KYUNG PYUNG 
LOGISTICS CO.LTD 

ดําเนินธุรกจิโรงพกัสนิคา้ ลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร ์
และการขนส่งในประเทศเกาหลใีต ้

30.00 3,000 
ลา้นวอน 

29.51 31.64 

บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์
คอรป์อเรชั �น จํากดั 

ผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 19.00 5.00 0.95 2.57 

บรษิทั ออล โลจสิตกิส ์
เซน็เตอร ์จํากดั 

ใหบ้รกิารการรบัจดัเกบ็และกระจายสนิคา้  
(Warehouse & Distribution Management) 

10.00 10.00 1 1 

บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั 1. ลงทุนในกจิการอื�นเพื�อประกอบกจิการ 
โรงพกัสนิคา้หรอืสถานที�บรรจุจดัทําหบีห่อ
เพื�อการส่งออกและนําเขา้ และธุรกจิที�
ใหบ้รกิารเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรแ์ละ 
ซอฟต์แวร ์ที�ใชใ้นระบบเชื�อมโยง 

2. สถาบนัการศกึษาวชิาชพีรบัจดัการขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ 

(International Transport and Business School 
- ITBS) 

5.00 70.00 3.50 12.41 

บรษิทั ทฟิฟ่า  
โลจสิตกิส ์(2008) 
จํากดั 

เป็นธุรกจิการขนส่งในลกัษณะ Backhaul ร่วมกบั
ทางไปรษณียไ์ทยและสมาคมที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ขนส่งทางบก (ปัจจุบนัไม่มธุีรกรรมทางธุรกจิ) 

2.00 5.00 0.1 0.1 

บรษิทั ทาฟ่า คอน
ซอรเ์ที�ยม จํากดั 

ดําเนินธุรกจิบรหิารพื�นที�เขตปลอดอากร ท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิภายใตค้วามร่วมมอืของ
สมาชกิสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ (TIFFA) 
(ปัจจุบนัไม่มธุีรกรรมทางธุรกจิ) 

5.83 18.60 1.08 1.08 

ค่าเผื�อดอ้ยค่าเงนิลงทุน -1.00 -1.00 
รวม 35.14 47.80 

 
บรษิทัฯ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) มาถอื

ปฏ ิบตัิ ทําให้เงนิลงทุนทั �วไปซึ�งเดมิถูกบนัทึกมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุน มกีารวดัและบนัทกึมูลค่าใหม่ด้วยวธิมีูลค่า
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ยุติธรรม โดยบรษิัทฯ เลอืกจดัประเภทรายการเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น และรบัรูร้ายการปรบัปรุงสะสมในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ  

4.3 กฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิภายใต้กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งต่อเนื�องหลายรูปแบบ 
ตามพระราชบญัญตักิารขนส่งต่อเนื�องหลายรปูแบบ พ.ศ. 2548 โดยที�ผ่านมาบรษิทัฯ สามารถปฏบิตัหิน้าที�ของตนเอง
ไดค้รบถ้วน ไม่เคยมปีระวตับิกพร่องตามมาตราที� 57 และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนด และได้รบัการ
ต่อใบอนุญาตเสมอมา  

 อกีทั �ง บรษิทัฯ ยงัมหีน้าที�ต้องปฏ ิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่งทางบก และไดค้ํานึงถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการให้บรกิารขนส่งควบคู่ไปกบัการให้บรกิารที�มคีุณภาพ บรษิัทฯ ตระหนักถึงการเลอืกใช้รถที�มี
สมรรถนะสูง ประกอบกับได้รบัมาตรฐานตามที�กฎหมายกําหนด และผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน โดย
บรษิทัฯ ไดร้ะบุเป็นหนึ�งในขอ้กําหนดในการขอขึ�นทะเบยีนรายชื�อ Supplier ที�ไดร้บัอนุญาตว่าผูป้ระกอบการจะต้องมี
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง(Trucking/Cross Border)  หรอืใบตอบรบัลงทะเบยีนตวัแทนออกของ (Customs Broker) 
ครบถ้วน โดยที� Supplier ของบรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหารถที�ใชใ้นการขนส่งสนิคา้ซึ�งจะต้องใชแ้ผ่นป้าย
ทะเบยีนที�ถูกต้องตามกฎหมาย และไดผ้่านการรบัรองมาตรฐานคุณภาพบรกิาร จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม (Q Mark) ซึ�งมขีอ้กําหนดครอบคลุมกระบวนการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองค์กร ด้าน
ปฏบิตักิารขนส่ง ดา้นพนักงาน ดา้นยานพาหนะ ดา้นลูกคา้ และภายนอก  
 
4.4  เอกสารหรือใบอนุญาตที�สาํคญัในการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิโดยมรีายละเอยีดของเอกสารสาํคญั หรอืใบอนุญาตที�
สาํคญัดงัต่อไปนี� 

เอกสารสาํคญัหรือใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต ระยะเวลาของใบอนุญาต 
หนังสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการขนส่ง
ทางทะเลตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ
การพาณิชยนาว ีพ.ศ. 2521 

กรมเจา้ท่า ตั �งแต่วนัที� 7 กนัยายน 2554 เป็นตน้ไป 

ใบทะเบยีนผูป้ระกอบการขนส่งตอ่เนื�องหลายรปูแบบเลขที� 
0001/2558 ตามมาตรา 39(1) แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่ง
ต่อเนื�องหลายรปูแบบ พ.ศ. 2548 

กรมเจา้ท่า 15 กุมภาพนัธ ์2563 – 14 กุมภาพนัธ ์2568 

ใบตอบรบัลงทะเบยีนตวัแทนออกของ กรมศุลกากร 1 เมษายน 2563 – 31 มนีาคม 2566 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางดว้ยรถที�ใชใ้นการ
ขนสตัว ์หรอืสิ�งของ 

กรมการขนส่งทาง
บก 6 กรกฎาคม 2560 – 5 กรกฎาคม 2565 

ใบอนุญาตตวัแทนออกของตามมาตรฐานเออโีอ กรมศุลกากร ตั �งแต่วนัที� 15 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
4.5  สญัญาสาํคญัที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.5.1 สรุปสญัญากบัสายเดนิเรอื 

บรษิทัฯ มกีารทําสญัญากบัสายเดนิเรอืหลายแห่ง เฉพาะในเสน้ทางขนส่งสนิคา้ระหว่างไทยและสหรฐัอเมรกิา 
โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญาดงันี� 

1. สายเดินเรือมีหน้าที�ให้บริการการจัดระวางเรือให้บริษัทฯ ตามปริมาณขั �นตํ� า (Minimum Quantity 
Commitment : MQC) ที�ระบุไวใ้นสญัญา  
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2. บรษิทัฯ จะชาํระค่าระวางเรอืใหก้บัสายเดนิเรอืตามอตัราที�ระบุในสญัญา 
3. สญัญาบรกิารมอีายุ 1 ปี และมกีารต่อสญัญาทุกปีโดยตอ้งมกีารเจรจาระหว่างบรษิทัฯ และสายเดนิเรอื 
4. หากสายเดนิเรอืไม่สามารถจดัระวางเรอืตามสญัญา สายเดนิเรอืจะลดจํานวน MQC ลงตามจํานวนที�ไม่

สามารถใหบ้รกิารได ้
อย่างไรก็ตามมสีญัญากบัสายเดนิเรอืบางแห่งระบุว่า หากบรษิทัฯ ไม่สามารถขายระวางเรอืตามปรมิาณขั �นตํ�าที�

ระบุไวใ้นสญัญาไดจ้ะมคี่าปรบั (Deficit Charge) ในอตัรา 250 เหรยีญสหรฐัต่อ FEU (Forty Foot Equivalent Unit หรอืตู้
คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ ไดม้กีารประมาณการปรมิาณการขนส่งในแต่ละช่วงเวลา และเจรจา
กบัสายเรอืเพื�อปรบัปรมิาณ MQC ตามสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปเพื�อใหม้ั �นใจว่า บรษิทัฯ จะสามารถทาํตามปรมิาณขั �นตํ�าที�
กําหนดได ้ทั �งนี�บรษิทัฯ ยงัไม่เคยโดนปรบั (Deficit Charge) จากสายเรอื 
 
4.5.2 สรุปสญัญากบัสายการบนิ 

สายการบนิแห่งหนึ�งทําสญัญาแต่งตั �งบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการตดิต่อกบัลูกคา้เพื�อใหบ้รกิารการขนส่งสนิค้า 
โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญาดงันี� 

1. สายการบนิและบรษิทัฯ จะรว่มมอืและประสานงานในการบรกิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางอากาศเพื�อ
ประโยชน์ของทั �งสองฝ่าย 

2. สญัญาบรกิารมอีายุ 1 ปี และต่ออายุอตัโนมตั ิยกเวน้มกีารแจง้ยกเลกิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่ตํ�ากว่า 15 
วนั 

3. บรษิทัฯ จะอา้งองิราคา และเงื�อนไขตามขอ้มลูของสายการบนิ 
4. บรษิทัฯ จะสามารถออกใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ (Airway bill) ไดห้ลงัจากที�บรษิทัฯ ไดร้บัมอบสนิคา้

เรยีบรอ้ยแลว้ 
5. ขอ้กําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามมตขิอง IATA  

 
4.5.3 สรุปสญัญากบัตวัแทนต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มตีวัแทนในต่างประเทศ (“Overseas agent”) มากกว่า 1,000 รายทั �วโลก ซึ�งส่วนใหญจ่ะมสีญัญา
แต่งตั �งตวัแทน โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญา ดงันี� 

1. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะแตง่ตั �งอกีฝ่ายหนึ�งเป็นตวัแทนขนส่งสนิคา้ เพื�อดาํเนินการขนส่งสนิคา้ในประเทศ
นั �น ซึ�งไม่จาํกดัใหเ้ป็นเพยีงรายเดยีวในประเทศนั �น (Non-Exclusive) 

2. คู่สญัญาจะรว่มมอืและประสานงานในการบรกิารจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างกนัจากท่าเรอืหรอืท่าอากาศ
ยานไปยงัจุดหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะรบัผดิชอบ โดยตอ้งครอบคลุมการรบัประกนัภยัในเขตพื�นที�ของตน 
4. ค่าตอบแทนจะขึ�นอยู่กบัสญัญาระหว่าง Agent แต่ละราย เช่น การแบ่งสดัส่วนผลกําไร หรอืค่าบรหิาร

จดัการตามที�ตกลงร่วมกนั เป็นตน้ 
5. การยกเลกิสญัญาจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหอ้กีฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
6. สญัญาจะถูกยกเลกิทนัทหีากมฝ่ีายใดฝ่ายหนึ�งมไิดป้ฏบิตัติามที�ตกลงในสญัญา 
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4.6  สญัญาเช่า  

· สญัญาเช่าอาคารพร้อมที�ดิน  
ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  
ผูใ้หเ้ช่า นิตบิุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 

วตัถุประสงค ์ เพื�อใชเ้ป็นที�ตั �งสาํนักงานสาขา 
วนัที�ทาํสญัญา 9 ตุลาคม 2560 
ทรพัยส์นิที�เช่า อาคารพรอ้มที�ดนิ พื�นที� 354 ตารางวา เลขที� 259/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สาระสาํคญัของสญัญา เช่าอาคารพรอ้มที�ดนิเพื�อใชเ้ป็นที�ตั �งสาํนักงานสาขาของผูเ้ช่า 
การต่อสญัญาเช่า ผูเ้ช่าแจง้เป็นหนังสอืล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั ก่อนวนัที�สญัญาจะครบกําหนด 

และผูเ้ช่าไม่ไดป้ฏบิตัผิดิสญัญา โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงต่อสญัญาเช่าใหอ้กี 3 ปี ซึ�ง
อตัราค่าเช่าจะมกีารปรบัตามความเหมาะสม 

เงื�อนไขการบอกเลกิสญัญา แจง้ความจาํนงเป็นหนังสอืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
ระยะเวลาของการเชา่ 5 ปี นับตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2568 
อตัราค่าเช่าปัจจุบนั อตัราค่าเช่าเดอืนละ 150,000 บาท 

· สญัญาเช่าพื�นที� และบริการอาคาร 
ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  
ผูใ้หเ้ช่า นิตบิุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 

วตัถุประสงค ์ เพื�อใชเ้ป็นที�ตั �งสาํนักงานสาขา 
วนัที�ทาํสญัญา 1 ธนัวาคม  2563 
ทรพัยส์นิที�เช่า พื�นที�เช่า 48 ตารางเมตร ตั �งอยูช่ ั �น 11 หอ้งเลขที� 1109/2 เลขที� 53 หมู่ 9 

อาคารทะเลทองทาวเวอร ์ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี รวมทั �ง 
“ส่วนควบ” (พื�นที�ส่วนกลางของอาคาร) 

สาระสาํคญัของสญัญา เช่าพื�นที�อาคารเพื�อใชป้ระกอบธรุกจิสาํหรบัสาํนักงานแหลมฉบงั พรอ้มทั �งมี
บรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร และบรเิวณพื�นที�ใหเ้ช่า  
 

การต่อสญัญาเช่า ผูเ้ช่าสามารถต่อสญัญาเช่าไดอ้กีอย่างน้อย 1 ปี โดยแจง้ความประสงคล่์วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดอืน ก่อนวนัสิ�นสุดสญัญา ซึ�งอตัราค่าเช่าจะเพิ�มขึ�นไม่เกนิรอ้ยละ 
5 ของอตัราค่าเช่าเดมิ 

เงื�อนไขการบอกเลกิสญัญา แจง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดอืน  
ระยะเวลาของการเชา่ 2 ปี นับตั �งแต่วนัที� 16 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที� 15 ธนัวาคม 2565 
อตัราค่าเช่าปัจจุบนั อตัราค่าเช่าเดอืนละ 2,400 บาท 
อตัราค่าบรกิาร อตัราค่าบรกิารเดอืนละ 13,440 บาท 

 

· สญัญาเช่าที�ดิน  
ผูเ้ช่า  YJCD 
ผูใ้หเ้ช่า บุคคลธรรมดาที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 
วตัถุประสงค ์ เพื�อใชป้ระกอบธุรกจิลานรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์
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วนัที�ทาํสญัญา 27 กนัยายน 2561 
ทรพัยส์นิที�เช่า เนื�อที� 10 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา ตําบลโฉลง อําเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
สาระสาํคญัของสญัญา เช่าที�ดนิเพื�อใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์
เงื�อนไขการบอกเลกิสญัญา หากผูเ้ช่าคา้งชาํระเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิ 2 งวด ผูเ้ช่ายนิยอมใหผู้ใ้หเ้ช่าใช้

สทิธบิอกเลกิสญัญาได ้ 
ระยะเวลาของการเชา่ 3 ปี นับตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัที� 30 กนัยายน 2564 
อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าเดอืนละ 284,967.10 บาท 

· สญัญาเช่าที�ดินและอาคาร 3 สญัญา 

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ 
ผูใ้หเ้ช่า บุคคลธรรมดาที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 4 ราย (3 สญัญา) 
วตัถุประสงค ์ เพื�อใชป้ระกอบธุรกจิใหเ้ช่า และ/หรอื ใหบ้รกิารหอ้งจดัเกบ็สนิคา้และทรพัยส์นิ

ส่วนบุคคล คลงัสนิคา้ และกจิการที�เกี�ยวเนื�อง (Leo Self Storage) 
วนัที�ทาํสญัญา 4 กรกฎาคม 2560 
ทรพัยส์นิที�เช่า อาคารพาณิชย ์4 ชั �น 6 คหูา ขนาดพื�นที�รวมประมาณ 1,280 ตารางเมตร 

บรเิวณถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 
สาระสาํคญัของสญัญา เช่าที�ดนิพรอ้มอาคารเพื�อดาํเนินธุรกจิใหเ้ช่า และ/หรอื ใหบ้รกิารหอ้งจดัเกบ็

สนิคา้และทรพัยส์นิส่วนบุคคล คลงัสนิคา้ และกจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัการจดัเกบ็
และบรหิารคลงัสนิคา้ 

เงื�อนไขการบอกเลกิสญัญา ภายหลงัจากเริ�มการเช่าปีที� 5 ผูเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี� และสญัญาที�
เกี�ยวขอ้งได ้โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความจาํนงเป็นหนังสอืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 
เดอืน  

ระยะเวลาของการเชา่ 12 ปี ตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน 2560 ถงึวนัที� 31 มนีาคม 2572 
อตัราค่าเช่า วนัที� 1 เมษายน 2560 ถงึ 31 มนีาคม 2566 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 135,000 บาท 

วนัที� 1 เมษายน 2566 ถงึ 31 มนีาคม 2569 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 148,500 บาท 
วนัที� 1 เมษายน 2569 ถงึ 31 มนีาคม 2572 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 162,000 บาท 

 
4.7  กรมธรรม ์ 

กรมธรรมป์ระกนัภยัของบรษิทัฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกนัความเสี�ยงทรพัยส์นิอนัเกดิจากภยัและอุบตัเิหตุ
ต่างๆ (Industrial All Risks Insurance) ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ (Cargo Liability) และความรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิ
อื�นๆ ที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั ผู้รบั
ผลประโยชน์ 

วงเงิน
ประกนั ระยะเวลา

ประกนัภยั (ล้านบาท) 
การประกนัภยัความ
เสี�ยงภยัทรพัยส์นิ 

สิ�งปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรบัปรุงต่อเตมิ
อาคารเฟอรน์ิเจอร ์เครื�องตกแต่งตดิตั �งตรงึตรา และของ
ใช้ต่างๆ ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN ระบบไฟฟ้า 
ซอฟต์แวร ์(ส่วนของเจา้ของ และพื�นที�เช่า) 

บรษิทัฯ 46.12 1 ก.พ. 2563 - 
1 ก.พ. 2564 
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ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน
ประกนั 

ระยะเวลา
ประกนัภยั (ล้านบาท) 

การประกนัภยัความ
เสี�ยงภยัทรพัยส์นิ 

สิ�งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิ เจอร์ เครื�อง
ตกแต่งตดิตั �งตรงึตรา เครื�องใชไ้ฟฟ้า (ส่วนของเจา้ของ) 

บรษิทัฯ 31.30 21 พ.ย. 2563 - 
21 พ.ย. 2564 

การประกนัภยัความ
เสี�ยงภยัทรพัยส์นิ 

เฟอรน์ิเจอร ์เครื�องตกแต่งตดิตั �งตรงึตรา เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
(พื�นที�เช่า) 

บรษิทัฯ 1.00 24 ธ.ค. 2563 - 
24 ธ.ค. 2564 

การประกนัอคัคภียั* สิ�งปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเตมิปรบัปรุง
อาคาร รวมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา 
(ส่วนของเจา้ของ) 

สถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ�ง 

 

1.96 25 พ.ค. 2563 - 
25 พ.ค. 2564 

การประกนัอคัคภียั* สิ�งปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเตมิปรบัปรุง
อาคาร รวมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา 
(ส่วนของเจา้ของ) 

สถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ�ง  

1.84 25 พ.ค. 2563 - 
25 พ.ค. 2564 

การประกนัอคัคภียั* สิ�งปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเตมิปรบัปรุง
อาคาร รวมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา 
(ส่วนของเจา้ของ) 

สถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ�ง 

 

1.83 25 พ.ค. 2563 - 
25 พ.ค. 2564 

การประกนัอคัคภียั* สิ�งปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเตมิปรบัปรุง
อาคาร รวมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา 
(ส่วนของเจา้ของ) 

สถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ�ง 

 

1.60 25 พ.ค. 2563 - 
25 พ.ค. 2564 

การประกนัภยัความ
เสี�ยงภยัทรพัยส์นิ* 

ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื�องตกแต่ง
ตดิตั �งตรงึตราอุปกรณ์และเครื�องใชส้าํนักงาน 
(ส่วนของเจา้ของ) 

บรษิทัฯ 8.00 16 ม.ค. 2563 - 
16 ม.ค. 2564 

การประกนัภยัความ
เสี�ยงภยัทรพัยส์นิ* 

ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื�องตกแต่ง
ตดิตั �งตรงึตราอุปกรณ์และเครื�องใชส้าํนักงาน 
(ส่วนของเจา้ของ) 

บรษิทัฯ 6.00 16 ม.ค. 2563 - 
16 ม.ค. 2564 

การประกนัภยัความ
เสี�ยงภยัทรพัยส์นิ* 

ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื�องตกแต่ง
ตดิตั �งตรงึตราอุปกรณ์และเครื�องใชส้าํนักงาน  
(ส่วนของเจา้ของ) 

บรษิทัฯ 3.10 13 ม.ค. 2563 - 
13 ม.ค. 2564 

การประกนัภยัความ
รบัผดิตามกฎหมาย
ของผูร้บัจดัการขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ 

(ทางทะเล)  

1. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้  บรษิทัฯ 20.00 1 ม.ค. 2564 - 
1 ม.ค. 2565 2. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย 

3. ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  
4. ความรบัผดิชอบต่อศุลกากร  

การประกนัภยัความ
รบัผดิตามกฎหมาย
ของผูร้บัจดัการขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ 

(ทางอากาศ) 

1. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้  บรษิทัฯ 20.00 1 ก.ย. 2563 - 
31 ส.ค. 2564 2. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย 

3. ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  
4. ความรบัผดิชอบต่อศุลกากร  

หมายเหตุ: * การประกนัอัคคภีัยเป็นกรมธรรม์เพื�อคุ้มครองทรพัย์สนิที�มีภาระผูกพนัและเป็นไปตามเงื�อนไขของสถาบันการเงนิแห่งหนึ�ง โดยกรมธรรม์อคัคภีัยจะ
คุม้ครองเฉพาะความเสยีหายเฉพาะตวัอาคาร ไม่รวมทรพัยส์นิภายในอาคาร และการประกนัภยัความเสี�ยงภยัทรพัย์สนิ เป็นประกนัภยัที�ทําเพิ�มเติม เพื�อให้ครอบคุลม
ความเสยีหายของทรพัยส์นิภายในอาคาร ทั �งนี� จํานวนกรมธรรม ์ที�มซีํ�ากนัหลายฉบบั เนื�องจากบางสาขามลีกัษณะเป็นอาคารที�ตดิกนัหลายคูหา   

 
4.8  นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

บรษิัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิัทย่อย และ/ หรอื บรษิัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที�มี
ความเกี�ยวเนื�อง ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทั เพื�อเสรมิสรา้งความมั �นคง
และผลการดาํเนินงานของบรษิทั  
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นอกจากนี� ในการกํากบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนั �น คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา
ส่งตวัแทนของบรษิทัซึ�งมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัธุรกจิที�บรษิทัเขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทั
ย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
กรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิัทที�ปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบรษิัทย่อยและ
บรษิทัร่วมเหล่านั �น ทั �งนี� เพื�อใหบ้รษิทัสามารถควบคุมดูแลกจิการและการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมได้
เสมอืนเป็นหน่วยงานหนึ�งของบรษิทั บรษิทัจงึกําหนดใหต้วัแทนของบรษิัทจะต้องบรหิารจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปเพื�อผลประโยชน์ที�ดทีี�สุดของบรษิทั และดูแลใหป้ฏบิตัติามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมนั �น ๆ ในการนี� การส่งตวัแทนเพื�อเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม
ดงักล่าวให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่กรณีการลงทุนในบริษัทย่อยหรอืบริษัทร่วมก่อนวนัที�
นโยบายนี�มผีลใชบ้งัคบั ซึ�งการถอนเงนิลงทุนหรอืลดสดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมดงักล่าวอาจ
ส่งผลเสยีอย่างมนัียสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในภาพรวม 

ทั �งนี� บริษัทได้กําหนดกลไกกํากับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทั �งทางตรงและทางอ้อม รวมทั �งมี
มาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม เพื�อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของ
บรษิทั และสามารถควบคุมดูแลจดัการและรบัผดิชอบการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมไดเ้สมอืนเป็น
หน่วยงานหนึ�งของบรษิทั ดงันี�  

1. คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที�ตดิตามและกํากบัดูแลการบรหิารจดัการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของบรษิัท
ย่อยและ/หรือบรษิัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทกําหนด กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ 
รวมทั �งกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที�ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื�น 

2. คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที�ดูแลติดตามให้บรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมเปิดเผยขอ้มูลที�สําคญัต่อตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และนักลงทุน
ทั �วไป เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและรายการที�อาจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม รายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ
ที�มนัียสาํคญั และรายการอื�นใดที�มนัียสาํคญัซึ�งมไิดเ้ป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม 
เป็นต้น ทั �งนี� การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะต้องให้ขอ้มูลเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง และภายในระยะเวลาที�
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3. ในกรณีที�บรษิัทย่อยตกลงเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนักบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิัทย่อย หรอืรายการ
เกี�ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยตามหลกัเกณฑ ์ที�กําหนดไว ้ตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) บรษิทัและ
บรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามที�ประกาศดงักล่าวกําหนดไวใ้นเรื�องนั �น ๆ ก่อนเขา้ทํา
รายการดงักล่าวโดยอนุโลม โดยบรษิัทย่อยจะต้องปฏ ิบตัติามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารตามที�ประกาศดงักล่าว
กําหนดเช่นเดยีวกบักรณีที�บรษิทัเป็นผูท้าํรายการดงักล่าวเอง 

ทั �งนี� ในกรณีที�รายการประเภทดงักล่าวจาํเป็นต้องไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�
ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งนั �น ให้บรษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาขนาด
ของรายการเทยีบกบังบการเงนิรวมของบรษิทั 

4. การทาํรายการหรอืการดาํเนินการใด ๆ ซึ�งมนัียสาํคญัหรอืมผีลต่อฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึ�งเป็นเรื�องที�จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้
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ของบรษิทั (แล้วแต่กรณี) ใหก้รรมการบรษิทัมหีน้าที�ในการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทั และ/
หรอื การประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท (แล้วแต่กรณี) เพื�อพิจารณาอนุมตัิเรื�องดงักล่าวก่อนที�บรษิัทย่อยและ
บรษิทัร่วมจะจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื�อพจิารณาอนุมตักิ่อน
การทํารายการหรอืดําเนินการในเรื�องนั �น โดยในการนี� ให้บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลและปฏ ิบตัิตามหลกัเกณฑ ์
เงื�อนไข ขั �นตอนและ วธิกีารที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�จะขออนุมตัินั �นตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยบรษิัท
มหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ ์ต่าง 
ๆ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่าที�ไม่
ขดัแยง้) อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มคีูค่วามหรอืคู่กรณี ในคดดีงัต่อไปนี� 

1. คดทีี�อาจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที�มจีาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผู้
ถอืหุน้ 

2. คดทีี�กระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างมนัียสําคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบ
เป็นตวัเลขได ้

 
 
6. ข้อมูลทั �วไปและข้อมูลสาํคญัอื�น 

6.1  ข้อมูลทั �วไป 

6.1.1  ขอ้มลูเกี�ยวกบับรษิทัฯ 

ชื�อบรษิทั  : บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
ชื�อย่อหลกัทรพัย์  LEO 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ ่ : เลขที� 251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ                                                  : ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรที�ครอบคลุมทั �วโลก (End -  to - 
End Global Logistics Services) และลงทุนในบรษิทัอื�น 

เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0107560000125 

โทรศพัท ์ : (662) 079-9888 

โทรสาร  : (662) 079-9829 

เวป็ไซดบ์รษิทั : www.leogloballogistics.com 

ทุนจดทะเบยีน : 160,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้  : 160,000,000 บาท 

http://www.leogloballogistics.com
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จาํนวนหุน้สามญั  : 320,000,000 หุน้ 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้ : 320,000,000 หุน้ 

มลูค่าหุน้ที�ตราไว ้  : หุน้ละ 0.50 บาท 
 
6.1.2  ขอ้มลูเกี�ยวกบัสาขา 

สาขา : พระราม 3 

ที�อยู ่ : เลขที� 259/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ : (662) 079-9888 

โทรสาร  : (662) 079-9829 
 

สาขา : สุวรรณภูม ิ

ที�อยู ่ : เลขที� 294/18-19 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ : (662) 079-9888 

โทรสาร  : (662) 184-9725 
 

สาขา : แหลมฉบงั 

ที�อยู ่ : เลขที� 53  ชั �น 11 อาคารทะเลทอง หมู่ 9 ถนนสุขมุวทิ ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุร ี

โทรศพัท ์ : (662) 079-9888 / 038-492-889 
โทรสาร  : 038-492-892 

 
6.1.3 รายละเอยีดของนิตบิุคคลที�บรษิทัฯ ถอืหุน้ทางตรงตั �งแต่รอ้ยละ 10 ขึ�นไปของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 

(1) ชื�อบรษิทั  : บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิารรบัฝากตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์ระยะสั �นและระยะยาว และซ่อม
ตูค้อนเทนเนอร ์

 ที�ตั �งสาํนักงาน : 84/10 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105552068296 

 ทุนจดทะเบยีน : 15,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 15,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 150,000  หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 50.0 
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 โทรศพัท ์ : 02-730-7503 

 โทรสาร  : 02-730-7504 
 

(2) ชื�อบรษิทั  : บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรที�ประเทศเมยีนมาร ์

 ที�ตั �งสาํนักงาน : 422/426 CORNER OF STRAND ROAD AND BOTAHTAUNG 
PAGODA ROAD, # 10-08,   BOTAHTAUNG TOWNSHIP,  
YANGON,  REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : NO. 632FC of 2014-2015 

 ทุนจดทะเบยีน : 100,000 ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 3,007,000 บาท* 

 ทุนชาํระแลว้ : 100,000 ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 3,007,000 บาท* 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 10,000  หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10.0 
ดอลลารส์หรฐั 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 80.0 
 โทรศพัท ์ : 951-202092 
 โทรสาร  : 951-202092 
 *อา้งองิอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2563 = 30.07 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

    

(3) ชื�อบรษิทั  : บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : ใหบ้รกิารขนส่งพสัดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ 

 ที�ตั �งสาํนักงาน : 335 ถนนพฒันาการ  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105557079725 

 ทุนจดทะเบยีน  
 

: 39,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 
 

: 39,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 390,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 26.0 

 โทรศพัท ์ : 02-022-7070 

 โทรสาร  : 02-381-2397, 02-381-2398 
  

 
(4) ชื�อบรษิทั  : บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : เป็นตวัแทนสายเดนิเรอืของประเทศเกาหลใีต ้

 ที�ตั �งสาํนักงาน : 92/21 อาคารสาธรธานี ชั �น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 
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 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105545124712 

 ทุนจดทะเบยีน : 5,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 5,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 50,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 50.0 

 โทรศพัท ์ : 02-636-7299 

 โทรสาร  : 02-636-7300 
 
 

(5) ชื�อบรษิทั  : Kyung Pyung Logistics Co., Ltd. 

 ประเภทธุรกจิ : ดาํเนินธุรกจิโรงพกัสนิคา้ ลานเกบ็ตูค้อนเทนเนอร ์และการขนส่งใน
ประเทศเกาหลใีต ้

 ที�ตั �งสาํนักงาน : 305 เพยีงแทกฮงัมนัคลิ โพซงึอบึ เพยีงแทกซ ีเกยีงกโีด ประเทศ
เกาหลใีต ้

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 125-81-63716 

 ทุนจดทะเบยีน : 3,000,000,000 วอน หรอืประมาณ 89,700,000 บาท* 

 ทุนชาํระแลว้ : 3,000,000,000 วอน หรอืประมาณ 89,700,000 บาท* 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 300,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10,000 วอน 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 30.0 

 โทรศพัท ์ : 82 31-612-6742 

 โทรสาร  : 82 31-612-6722 
 *อา้งองิอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2563 = 0.0299 บาทต่อ 1 วอน 

 
(6) ชื�อบรษิทั  : บรษิทั รอยลัเทนเนอร ์คอรป์อเรชั �น จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : ผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

 ที�ตั �งสาํนักงาน : 123/9 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105535102783 

 ทุนจดทะเบยีน : 5,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 5,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 50,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 19.0 

 โทรศพัท ์ : 02-681-0555 

 โทรสาร  : 02-681-0566-8 
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(7) ชื�อบรษิทั  : บรษิทั ออล โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ : บรกิารการรบัจดัเกบ็ และกระจายสนิคา้ (Warehouse and 
Distribution Management) 

 ที�ตั �งสาํนักงาน : 700/488 หมู่ที� 2 ตําบลบา้นเก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105550091282 

 ทุนจดทะเบยีน : 10,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 10,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 10.0 

 โทรศพัท ์ : 038-468-648 

 โทรสาร  : 038-468-675 
 
6.1.4 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

บรษิทั : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ ่ : เลขที� 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชั �น 14 ถนนรชัดาภเิษก แขวง
ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท ์ : 02-229-2800 

โทรสาร  : 02-359-1259 
 
6.1.5 ผูส้อบบญัช ี

บรษิทั : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ ่ : เลขที� 179/74-80 อาคารบางกอกซติี�ทาวเวอร ์ชั �น 15 ถนนสาทรใต ้
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 02-344-1000 

โทรสาร  : 02-286-5050 
 

6.1.6 ผูต้รวจสอบภายใน 

บรษิทั : บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ที�ปรกึษา จาํกดั 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ ่ : เลขที� 11/1 เอไอเอ สาทรทาวเวอร ์ชั �น 23-27 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ : 02-034-0000 

โทรสาร  : 02-034-0100 
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6.1.7 ที�ปรกึษาทางกฎหมาย 

บรษิทั : บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ ่ : เลขที� 1 อาคาร ควิ เฮา้ส ์ลุมพนีิ ชั �น 34  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 02-645-8800 

โทรสาร  : 02-645-8880 
 

6.2  ข้อมูลสาํคญัอื�น 

- ไม่ม ี- 
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ส่วนที� 2 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
 
7.  ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 
7.1   จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บรษิัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จํานวน 160,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
320,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนที�ออกและชําระแล้วจํานวน 160,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 320,000,000 หุน้  โดยบรษิทัฯ จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
 
7.2   ผู้ถือหุ้น 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษิทัฯ ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2563 มดีงันี� 

 รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) ร้อยละ 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ 72,875,200 22.774 

2. นายสมศกัดิ � ศรสุีทศัน์กุล 29,352,000 9.173 

3. บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิ�ง จาํกดั1 27,632,000 8.635 

4. คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิ �ตระกูล 19,340,000 6.044 

5. นายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์ 16,500,000 5.156 

6. บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านท ์มารนี จาํกดั 15,000,800 4.688 

7. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ 10,300,000 3.219 

8. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี 10,300,000 3.219 

9. นายโชตวิตั ดั �นธนสาร 5,500,000 1.719 

10. นายวบิูลยพ์งศ ์ฐติปิญุญา 1,800,000 0.563 

 รวม 208,600,000 65.190 

11. ผูถ้อืหุน้อื�น 111,400,000 34.810 

 รวม 320,000,000 100 
หมายเหตุ: 1 บรษิทั ท ีเอส ซ ีโฮลดิ�ง จํากดั ประกอบธุรกจิลงทุนในกจิการอื�น เช่น ใหบ้รกิารดําเนินพธิกีารศุลกากร ตวัแทนสายเดนิเรอื 

และใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้  
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 7.3  การออกหลกัทรพัยอื์�น 

- ไม่ม ี-  
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของกําไรสุทธจิากงบเฉพาะ
กจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และเงนิสาํรองต่างๆ ทั �งหมดแล้ว ทุกประเภทตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดข้ึ�นอยู่กบัความจําเป็น และความเหมาะสม
อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ทั �งนี� การจ่ายเงนิปันผลประจําปีจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุ้น 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ�งคณะกรรมการบรษิัทอาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั �ง
คราวเมื�อเหน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีําไรเพยีงพอที�จะทาํเช่นนั �นได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในคราวถดัไป 

 
8.  โครงสร้างการจดัการ 
 
8.1 คณะกรรมการบริษทั 

โครงสร้างการจดัการของบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะผู้บรหิาร โดยมีรายละเอียดของ
คณะกรรมการแต่ละชุด ดงันี� 

1) คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มจีาํนวนทั �งหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั �งหมดภายหลงั
เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 
การประชุมทั �งหมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง  ปี 2563 
1. นายเสนีย ์แดงวงั ประธานคณะกรรมการบรษิทั และ

กรรมการอสิระ 
6/6 7/7 

2. นายววิฒัน์ ลิ�มศกัดากุล กรรมการ กรรมการอสิระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 5/7 

3. นายวรกานต ์ชูโต กรรมการ กรรมการอสิระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

5/6 
 5/7 

4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการ กรรมการอสิระ และ
กรรมการตรวจสอบ 6/6 7/7 

5. นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกูล  กรรมการ และกรรมการอสิระ 5/6 6/7 
6. นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการ และกรรมการอสิระ 6/6 7/7 
7. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 6/6 7/7 
8. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี กรรมการ 6/6 7/7 
9. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ กรรมการ 6/6 7/7 

หมายเหตุ : กรรมการบรษิัททุกท่านผ่านการอบรมหลกัสูตรเกี�ยวกบับทบาทหน้าที�และทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) แลว้ 
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กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนัตามหนังสอืรบัรองของบรษิัทฯ คอื นายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ นางสาว  
ศรไีพร เอกวจิติร์ นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ีกรรมการสองในสามคนนี� ลงลายมอืชื�อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ
บรษิทัฯ 

ทั �งนี� ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื�อวนัที� 27 มนีาคม 2560 ไดม้มีติ
แต่งตั �ง นายมานพ ปัจวทิย ์ดาํรงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั  
 
2) ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื�อวนัที� 21 มนีาคม 2560 มมีติแต่งตั �งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ�งมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 39/2559 เรื�อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ ลงวนัที� 30 กนัยายน 2559 (รวมทั �งที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ)  
โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั �งหมดภายหลงั
เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 
การประชุมทั �งหมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2563 
1. นายววิฒัน์ ลิ�มศกัดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 5/6 
2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการตรวจสอบ 3/4 5/6 
3. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการตรวจสอบ 4/4 6/6 

 
กรรมการตรวจสอบที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีงพอที�จะทาํหน้าที�สอบทานความ

น่าเชื�อถือของงบการเงนิของบรษิัทฯ คือ นายววิฒัน์ ลิ�มศกัดากุล (รายละเอียดและประวตัิกรรมการตรวจสอบตาม
เอกสารแนบ 1) โดยม ีนางพรรษมน ปรชีาศุทธิ � เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

 
3) ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั �งที� 1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั �ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั �งหมดภายหลงั
เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 
การประชุมทั �งหมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2563 
1. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 
- 5/5 

2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2/2 4/5 

3. นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกูล กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

2/2 2/5 

4.  นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

1/2 5/5 

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒพิบูิลธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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4) ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื�อวนัที� 27 มนีาคม 2560 มมีตแิต่งตั �งคณะ
ผูบ้รหิารโดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะผูบ้รหิารประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั �งหมดภายหลงั
เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / การ
ประชุมทั �งหมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง ปี 2563 
1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ ประธานคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 
2. นายวเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 
3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 
4. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 
5. นายมานพ ปัจวทิย ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒพิบูิลธรรม เป็นเลขานุการคณะผูบ้รหิาร 
 
8.2 คณะทาํงานบริหารความเสี�ยง 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั �งที� 1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั �ง
คณะทาํงานบรหิารความเสี�ยง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะทาํงานบรหิารความเสี�ยงประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั �งหมดภายหลงั
เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 
การประชุมทั �งหมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2563 
1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ หวัหน้าคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 4/4 4/4 
2. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 4/4 4/4 
3. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 4/4 4/4 
4. นายมานพ ปัจวทิย ์ สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 4/4 4/4 

หมายเหตุ : นางพรรษมน ปรชีาศุทธิ � เป็นเลขานุการคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 
 
8.3 ผู้บริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 รายนามผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
2. นายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์ ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม(1) 
3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายปฏบิตักิาร สายงานขายและสายงานปฏบิตักิาร(1) 

(การขนส่งสนิคา้ทางทะเล)  
 

4. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายปฏบิตักิาร สายงานขายและสายงานปฏบิตักิาร(1) 
(การขนส่งสนิคา้ทางอากาศ)  

5. นายมานพ ปัจวทิย ์ ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายการเงนิ(2) 
หมายเหตุ : (1) เปลี�ยนชื�อตําแหน่ง ณ วนัที� 1 เมษายน 2563  

 (2) เปลี�ยนชื�อตําแหน่ง ณ วนัที� 1 เมษายน 2563  
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โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  

 
 

(1) เปลี�ยนชื�อตําแหน่ง ณ วนัที� 1 เมษายน 2563  
(2) เปลี�ยนชื�อตําแหน่ง ณ วนัที� 1 เมษายน 2563  
* บรษิทัฯ ว่าจ้างบรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ที�ปรกึษา จํากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ โดยมนีายวรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ (หุน้ส่วนของบรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ที�ปรกึษา จํากดั) เป็นหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 
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8.4 เลขานุการบริษทั 

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื�อวนัที� 27 มนีาคม 2560 ไดม้มีตแิตง่ตั �งให้
นายมานพ ปัจวทิย ์ดาํรงตําแหน่งเลขานุการบรษิทัตั �งแต่วนัที� 8 พฤศจกิายน 2559 โดยเลขานุการบรษิทัมขีอบเขต 
อํานาจหน้าที� และความรบัผดิชอบที�กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) ทั �งนี� หน้าที�ตามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงันี� 

(1) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั รายงานประจําปีของบรษิัทฯ หนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้น รายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ ใน
นามของบรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการ 

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการ 

(3) ดาํเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด และจดัส่งสําเนารายงานการมส่ีวนไดเ้สยี
ตามมาตรา 89/14 ซึ�งจดัทําโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 
วนัทาํการนับแต่วนัที�บรษิทัฯ ไดร้บัรายงานนั �นในนามของบรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการ 

นอกจากนี� เลขานุการบรษิทัยงัมหีน้าที�อื�นตามที�บรษิทัฯ มอบหมาย ดงันี� 

(1) ให้คําแนะนําเบื�องต้นเกี�ยวกบัขอ้กฎหมาย นโยบายของบรษิัทฯ และระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ที�
คณะกรรมการบรษิัทต้องการทราบและตดิตามให้มกีารปฏิบตัิตามอย่างถูกต้องสมํ�าเสมอ รวมถงึรายงานการ
เปลี�ยนแปลงขอ้กําหนด และ/หรอื กฎหมายที�มนัียสาํคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

(2) จดัการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และขอ้
พงึปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้ง 

(3) บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทั �งตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม
มตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ และที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(4) ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที�รบัผดิชอบต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ตามระเบยีบและ
ขอ้กําหนดของหน่วยงานดงักล่าว 

(5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอื�นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที�
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรอื ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

โดยที�นายมานพ ปัจวทิย์ ผ่านการอบรมในหลกัสูตรสําหรบัเลขานุการบรษิทั (Company Secretary Program 
(CSP)) รุ่นที� 79/2017 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึ�งประวตัขิองผูด้ํารงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื�อวันที� 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจําปี 2563 โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบับทบาท
หน้าที�ความรบัผดิชอบในการกํากับดูแลงานของบรษิัทฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยเปรยีบเทยีบกับ
อุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที� ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ รวมถึงประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั
จากกรรมการแต่ละท่านต่อบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 
ในปี 2562 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
ในปี 2563 

(บาท/คน/เดือน) 
ประธานคณะกรรมการบรษิทั 60,000 60,000 
กรรมการบรษิทัที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 20,000 20,000 
กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร - - 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
ป ร ะธ าน ค ณ ะก รรม ก ารส ร รห าแล ะพิ จ ารณ า
ค่าตอบแทน 

10,000 10,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 8,000 8,000 
หมายเหตุ :  กรรมการที�เป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืน เนื�องจากไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืนแลว้ 
 

โดยในปี 2562 และปี 2563 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิัทและกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย ดงันี� 

รายชื�อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

รวม 

1. นายเสนีย ์แดงวงั 720,000   720,000 
2. นายววิฒัน์ ลิ�มศกัดากุล 240,000 240,000  480,000 
3. นายวรกานต์ ชูโต 240,000 180,000 120,000 540,000 
4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ 240,000 180,000  420,000 
5. นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกูล  240,000  96,000 336,000 
6. นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ 240,000  96,000 336,000 
7. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ -   -  
8. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ -   -  
9. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี -   -  

รวม 1,920,000 600,000 312,000 2,832,000 
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รายชื�อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน รวม 

1. นายเสนีย ์แดงวงั 720,000   720,000 
2. นายววิฒัน์ ลิ�มศกัดากุล 240,000 240,000  480,000 
3. นายวรกานต์ ชูโต 240,000 180,000 96,000 516,000 
4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ 240,000 180,000 120,000 540,000 
5. นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกูล  240,000  96,000 336,000 
6. นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ 240,000  96,000 336,000 
7. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ -   -  
8. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ -   -  
9. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี -   -  

รวม 1,920,000 600,000 408,000 2,928,000 
 
8.5.2 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  

บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิารในปี 2562 และปี 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี�  
 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวนผู้บริหาร (ราย) 5 5 
เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอื�น(1) (ลา้นบาท) 17.98 18.27 
เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี (ลา้นบาท) 0.71 0.76 

รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท) 18.69 19.03 
หมายเหตุ : (1) ค่าตอบแทนอื�น ประกอบดว้ยค่าตอบแทนพเิศษ (Management Incentive) ตามผลงานเป้าหมายที�บรษิทัฯ กําหนดไวเ้ป็น
รายปี และเงนิประกนัสงัคม 
 

นอกจากนี� ผูบ้รหิารยงัไดร้บัค่าตอบแทนอื�นๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่านํ�ามนั และรถประจาํตําแหน่ง เป็นตน้ โดยใน
ปี 2562 และปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนอื�นๆ เป็นจาํนวนรวม 2.34 ลา้นบาทและ 2.68 ลา้นบาทตามลําดบั 

 

8.6 บุคลากร 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิารและการพฒันาบุคลากร เพื�อใหค้งไวซ้ึ�งบุคลากรที�มคีวามรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ อนัจะเป็นพื�นฐานที�เสรมิสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ในปี 2562 และปี 2563 จาํนวนพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (ไม่รวมผูบ้รหิาร) มทีั �งสิ�นจาํนวน 264 คน 
และ 261 คนตามลําดบั โดยมีค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�นประมาณ 
117.51 ล้านบาท และ 118.34 ล้านบาทตามลําดบั ซึ�งค่าตอบแทนดงักล่าว เช่น เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน
พเิศษ (Incentive) โบนัส เบี�ยเลี�ยง เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี และสวสัดกิารอื�นๆ เป็นตน้ โดย
มรีายละเอยีดจาํนวนพนักงานตามฝ่ายงาน และค่าตอบแทนบุคลากร ดงันี� 
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ฝ่ายงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
ฝ่ายขาย 57 55 
ฝ่ายสนับสนุนการขายและปฏบิตักิาร 130 130 
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 24 22 
สาํนักผูบ้รหิาร  5 6 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 
ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและบรหิารทั �วไป 32 31 
ฝ่ายการตลาด 4 4 
บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จํากดั 6 7 
บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จํากดั 3 3 

รวม 264 261 
  

ค่าตอบแทนบุคลากร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

เงนิเดอืน โบนัส และค่าล่วงเวลา 81.50 90.59 
ค่าตอบแทนอื�น เช่น กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 
ประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื�น 

36.01 27.75 

รวม 117.51 118.34 
 

ทั �งนี� บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัตั �งกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จํากัด ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื�อวนัที� 5
กุมภาพนัธ ์2551  

 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มขีอ้พิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา นอกจากนี� บรษิัทฯ มนีโยบาย

ต่อเนื�องที�จะส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั �นให้มีความรู้ ความชํานาญ และความสามารถในการ
ปฏบิตังิานเพิ�มขึ�นอย่างสมํ�าเสมอ โดยมกีารฝึกอบรมทั �งภายนอก และภายในตามแผนการฝึกอบรมประจาํปี เพื�อใหเ้กดิ
การทาํงานที�มปีระสทิธภิาพสงูสุดต่อบรษิทัฯ โดยแบ่งการพฒันาในระดบัต่างๆ ดงัต่อไปนี� 

1. ระดบักรรมการ : บรษิัทฯ สนับสนุนใหม้กีารอบรมและพฒันาความรู ้ความสามารถของกรรมการ อย่าง
ต่อเนื�องโดยเฉพาะกรรมการท่านใหม่ บรษิัทฯ จะสนับสนุนให้อบรมหลกัสูตรพื�นฐานสําหรบักรรมการ
บรษิทั 

2. ระดบับรหิาร : บรษิทัฯ มุ่งเน้นเรื�องการพฒันาดา้นการบรหิารจดัการ ภาวะความเป็นผูนํ้า และวสิยัทศัน์ใน
การเป็นผูนํ้าขององคก์ร 

3. ระดบัหวัหน้างาน : บรษิทัฯ มุ่งเน้นเรื�องการพฒันาดา้นการจดัการบรหิารเบื�องตน้ ทกัษะการเป็นหวัหน้า
งาน การสรา้งทมีงาน และการสรา้งความร่วมมอืในการทํางาน ทกัษะการสื�อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทั �ง
ภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนการส่งเสรมิพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเฉพาะทาง 

4. ระดบัพนักงาน: บรษิัทฯ มุ่งเน้นเรื�องการสรา้งความรู ้ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญในงานที�ตนเอง
รบัผดิชอบ สรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการพฒันาตนเองอย่างสมํ�าเสมอ และการมทีศันคตทิี�ดตี่อฝ่ายบรหิารและ
บรษิทัฯ 
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9.  การกาํกบัดแูลกิจการ 
 
เพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี�ด ี(Code of Best Practices) บรษิทัฯ จงึไดนํ้าหลกัการ

กํากบัดูแลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ซึ�งกําหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานของบรษิทัฯ เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน และยงัทาํใหเ้กดิความโปร่งใสต่อนักลงทุนอนั
จะทาํใหเ้กดิความเชื�อมั �นในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก  

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั �งที� 3/2562 เมื�อวนัที� 14 สงิหาคม 2562 มมีติอนุมตัินโยบายการกํากบัดูแล
กิจการตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ด ีสําหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ�งสอดคล้องกบัหลกัการที�กําหนดโดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยนโยบายการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 8 หมวด ดงันี� 

 
หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที�สร้าง
คณุค่าให้แก่กิจการอย่างยั �งยืน 

บรษิทักําหนดบทบาทหน้าที�ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจนตามรายละเอยีดที�ระบุไวใ้น
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�สําคญัในการกํากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการที�ด ี
ซึ�งครอบคลุมถงึการกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ นโยบายการดําเนินงาน การบรหิาร
ความเสี�ยง และกลยุทธ์ในการดําเนินงาน รวมไปถึงการจดัสรรทรพัยากรที�สําคญั เพื�อให้บุคลากรของบรษิัทสามารถ
ปฏบิตัหิน้าที�ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�วางไว ้โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตดิตาม ประเมนิผล และดูแลการ
รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม 

ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิัทให้เป็นไปอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละ
รบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและคํานึงถึงสิ�งแวดล้อมด้วยการ
พฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ�งแวดล้อม และให้บรษิัทสามารถปรบัตวัเพื�อรองรบัความเปลี�ยนแปลงจากปัจจยั
ต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรกัษาความสามารถในการแข่งขนัเพื�อให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที�ดีและเพื�อ
ประโยชน์ระยะยาวแก่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

นอกจากนี� คณะกรรมการบรษิทัยงัไดก้ําหนดหน้าที�และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และจะ
กํากับดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที�ตามที�กําหนดด้วยความ
รบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื�อสตัย์สุจรติ โดยเป็นไปเพื�อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท บนพื�นฐานขอ้มูลที�เพยีงพอ และ
ไม่ไดม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมในเรื�องที�ตดัสนิใจ คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลการดําเนินงานของบรษิัท 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
หลกัปฏิบติั 2 กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการที�เป็นไปเพื�อความยั �งยืน 

คณะกรรมการบรษิัทจะกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�สําคญัของบรษิัทที�สามารถสร้างคุณค่าให้ทั �งแก่
บรษิทั ลูกคา้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม อย่างยั �งยนื โดยเป็นไปตาม วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองค์กร และ
จะจดัทาํกลยุทธ ์เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�สาํคญัของบรษิทัดงักล่าว 
โดยนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยบนพื�นฐานของความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
สิ�งแวดลอ้ม 
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ทั �งนี� บรษิทัไดก้ําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองคก์ร ไวด้งันี� 

วิสยัทศัน์ 

บรษิทัจะเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรชั �นนําของไทย ที�มเีครอืขา่ยครอบคลุมทั �วโลก โดยมกีารเตบิโต
อย่างยั �งยนื และเป็นบรษิทัอนัดบัหนึ�งในใจของลูกคา้และพนักงาน  

พนัธกิจ 

บรษิทัตระหนักถึงการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี(Good Governance) จงึไดก้ําหนดพนัธกจิที�จะทําใหบ้รษิทัเตบิโต
อย่างยั �งยนื ไดร้บัความเชื�อถอืจากลูกคา้และคู่คา้ ตลอดจนพนักงานของบรษิทัดว้ยความมุ่งมั �นที�จะดาํเนินธุรกจิอย่างมี
คุณภาพและประสทิธภิาพ และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื�องตามหลกั Quality Policy ใน 4 หวัขอ้ดงันี� 

1. ความพอใจสงูสุดของลูกคา้ (HIGH-CUSTOMER SATISFACTION : HCS) 
2. ระบบงานที�เป็นเลศิ (EXCELLENT WORKING SYSTEM : EWS) 
3. พนักงานที�มคีุณภาพ (QUALITY HUMAN RESOURCE : QHR) 
4. องคก์รที�มคีวามมั �นคง (HEALTHY GROUP OF COMPANIES : HGC) 

ค่านิยม 

บรษิัทได้กําหนดค่านิยม หรอื LEO Core Values เพื�อปลูกฝังให้พนักงานมแีนวความคดิและหลกัการในการ
ทาํงานเดยีวกนั ดงันี� 

L Leading with ethics and integrity เป็นผูนํ้าอย่างมหีลกัการและคุณธรรม 
E Excellence teamwork with service 

mind 
สร้างศักยภาพในการทํางานเป็นทีมด้วยใจ
บรกิาร 

O Open for continuous learning and 
improvement 

เปิดกวา้งในการเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนื�อง 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยบุคคลซึ�งเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถปฏิบตัิ
หน้าที�เพื�อประโยชน์แก่บรษิัท รวมถึงเป็นที�ยอมรบัของทุกฝ่าย เป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัให้
เป็นไปตามแผนที�วางไว ้

คณะกรรมการบรษิทัมจีํานวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัที�เป็นผูบ้รหิาร (Executive Directors) และ
กรรมการบรษิทัที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-executive Directors) โดยมกีรรมการที�มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ คดิเป็น
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบรษิทัทั �งคณะอนัจะทําให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจในการพจิารณาและ
ออกเสยีงในเรื�องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยรายละเอยีดเกี�ยวกบัองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทั คุณสมบตัปิระธาน
กรรมการ คุณสมบตักิรรมการบรษิัท วาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบ การประเมนิผลการ
ปฏิบัติหน้าที� การคดัเลือก การกําหนดค่าตอบแทน เป็นไปตามที�ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั �งนี� 
กรรมการบรษิทัมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนด โดยกรรมการอสิระจะมี
วาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื�องไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัทจะเห็นว่าบุคคลนั �นสมควรดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปเพื�อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั นอกจากนี� กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัสามารถเขา้
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ดาํรงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื�นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบที�
เกี�ยวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบดว้ย  

นอกจากนี� คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ต่งตั �งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อชว่ยใหค้ณะกรรมการในแต่ละชดุสามารถ
กําหนดนโยบาย กลยุทธใ์หเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัไดอ้ย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ ดงันี� 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพื�อทําหน้าที�ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการกํากบัดูแลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบตัิตาม
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งการสอบทานรายงานทางการเงนิ เพื�อให้การปฏบิตัิงานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัท
เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื�อถอื 

(2) คณะผู้บรหิาร ประกอบด้วยสมาชกิจํานวน 5 ท่าน เพื�อทําหน้าที�ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคําสั �งใด ๆ รวมทั �ง
เป้าหมายที�กําหนดไวภ้ายใตก้รอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 3 ท่านซึ�งมากกว่ากึ�งหนึ�งเป็นกรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอสิระเพื�อทําหน้าที�สรรหาบุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อดาํรงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 
พจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท ประธานคณะผู้บรหิาร กรรมการชุดย่อย 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และเลขานุการบรษิทั เพื�อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตั ิและ/
หรอืนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิต่อไป (แล้วแต่กรณี)ในส่วนของค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ 
ค่าตอบแทนรายเดอืน และ/ หรอื ค่าเบี�ยประชุม บรษิัทไดจ้ดัให้มคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื�อ
พจิารณารปูแบบ และหลกัเกณฑ ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื�อนําเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิในการ
นี� ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งอยู่ในเกณฑเ์ฉลี�ยเมื�อเทยีบกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยจะคํานึงถงึความเพยีงพอ
ต่อการปฏบิตัหิน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัได้กํากบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการกํากบัดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบรษิัท
ย่อยและบริษัทร่วม โดยจดัให้มีนโยบายการลงทุนและการกํากับดูแลการดําเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
รวมทั �งดาํเนินการใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดาํเนินการใหถู้กตอ้งตรงกนั 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทุกไตรมาส และมกีารประชุมพเิศษเพิ�ม
ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ประจาํ บรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม (เวน้แต่ในกรณี
จาํเป็นเร่งด่วน) และจะจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัก่อนวนัประชุม 
(เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน) เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และ
จะจดัให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารที�รบัรองแล้วเพื�อใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั �ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื�อให้ข้อมูลและ
รายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจที�ถูกตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมตใินที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการ 1 คนม ี1 เสยีง และ
กรรมการที�มส่ีวนไดเ้สยีในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนั �น ทั �งนี� ในกรณีที�คะแนน
เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี�ขาด กรณีที�มกีรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีใน
วาระใดของการประชุม บริษัทจะให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการ
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พจิารณาในวาระที�เกี�ยวขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและบนัทึกส่วนได้เสยีดงักล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั รวมทั �งหา้มมใิหก้รรมการที�มส่ีวนไดเ้สยีอย่างมนัียสําคญัในลกัษณะที�จะไม่สามารถใหค้วามเห็น
ไดอ้ย่างอสิระในวาระที�เกี�ยวขอ้งมส่ีวนร่วมในการประชุมในวาระนั �น ๆ 

นอกจากนี� คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อปรบัปรุง
และแก้ไขการดําเนินงาน โดยมกีารกําหนดหวัขอ้ที�จะประชุมชดัเจนก่อนที�จะวดัผลการประเมนิดงักล่าว เพื�อรวบรวม
ความเหน็และนําเสนอต่อที�ประชุม 

ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มเีลขานุการบรษิัทเพื�อทําหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกับการประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท การประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิัทโดยการให้คําแนะนําในเรื�องข้อกําหนดตาม
กฎหมายและระเบยีบปฏิบตัิต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการ รวมทั �งประสานงานให้มกีาร
ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

 
หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

นอกจากบรษิัทจะใหค้วามสําคญัในการสรรหาและแต่งตั �งคณะกรรมการบรษิทัแล้ว บรษิทัยงัใหค้วามสําคญัใน
การสรรหาและพฒันาผู้บรหิารระดบัสูงและการบรหิารบุคลากร ซึ�งถือเป็นฟันเฟืองสําคญัในการขบัเคลื�อนองค์กรให้
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธท์ี�คณะกรรมการกําหนด 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดคุณสมบตัแิละคุณลกัษณะที�จําเป็นสําหรบัผูบ้รหิาร และ/หรอื บุคคลากรในแต่ละ
ดา้น เพื�อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที�มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ที�ตรงตามความต้องการของบรษิัท 
และสามารถดาํรงตําแหน่งต่าง ๆ ได ้

ผูบ้รหิารจะไดร้บัผลตอบแทนที�เป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจําปี โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานของบรษิัท
เป็นสําคญัเพื�อเป็นการจูงใจใหม้กีารปฏบิตังิานที�สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�สําคญัของบรษิทั ตลอดจน
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ทั �งนี� ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บรหิารรวมกันจะต้องไม่เป็น
จํานวนที�สูงผิดปกติเมื�อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารโดยเฉลี�ยของบรษิัทที�จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

คณะกรรมการบรษิทัจะทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ซึ�งอาจมผีลต่ออํานาจการควบคุม
การบรหิารจดัการ 

ในการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและให้
ความรูแ้ก่ผูเ้กี�ยวขอ้งในระบบการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และ
เลขานุการบรษิทั เป็นตน้ เพื�อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างตอ่เนื�อง ทั �งนี� การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํ
เป็นการภายในบรษิทั หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก และในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการเขา้
ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึจดัให้มี
การแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม ่

นอกจากนี� คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารหมนุเปลี�ยนงานที�ไดร้บัมอบหมายตามความถนัดของผูบ้รหิารและ
พนักงาน โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยประธานเจา้หน้าที�บรหิารจะกําหนดช่วงเวลา
และพจิารณาผลการปฏิบตังิานดงักล่าวเพื�อเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบรษิัท ทั �งนี� เพื�อพฒันาผูบ้รหิารและ
พนักงานใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการทาํงานมากขึ�นและใหส้ามารถทาํงานแทนกนัได ้
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หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันานวตักรรมเพื�อการเตบิโตอยา่งยั �งยนืของบรษิทั จงึสนับสนุนให้
ฝ่ายจดัการสรรหาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ที�มนีวตักรรมและเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั สรา้งประโยชน์ต่อสงัคม การใชง้านของลูกคา้ 
ควบคู่ไปกบัการรกัษาสิ�งแวดลอ้ม และสนับสนุนใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยัมาใชง้านในองค์กร โดยจดั
ให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรตามความเหมาะสม เพื�อพัฒนา
กระบวนการดําเนินงาน และบรหิารความเสี�ยงของกจิการ เพื�อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั
ของกจิการไดอ้ย่างยั �งยนื 

คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
โดยเรื�องดงักล่าวจะสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ ดงันั �น 
บรษิัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้สทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีดงักล่าวได้รบัการดูแลอย่างด ี
นอกจากนี� ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปนี� 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั �นที�จะสร้างผลการ
ดําเนินงานที�ดแีละการเจรญิเติบโตที�มั �นคง เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
รวมทั �งดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสและเชื�อถอืไดต้่อผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน : บรษิัทจะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที�เหมาะสม 
นอกจากนี� บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถและศกัยภาพของ
พนักงานอย่างสมํ�าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทั �ว
ถงึกบัพนักงานทุกคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานที�มคีวามรูค้วามสามารถสูงใหค้ง
อยู่กบับรษิทัเพื�อพฒันาองคก์รต่อไป อกีทั �งยงัไดก้ําหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจรติคอรปั
ชนั รวมทั �งปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 
การหา้มใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เป็นตน้ 

คู่ค้า : บรษิัทมกีระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนข้อมูลที�เท่าเทียมกนั และ
คดัเลอืกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลกัเกณฑ ์ในการประเมนิและคดัเลอืกคู่ค้าของบรษิัท 
นอกจากนี� บรษิทัยงัไดจ้ดัทาํรปูแบบสญัญาที�เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจดั
ให้มีระบบติดตามเพื�อให้มั �นใจว่าได้มีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และ
ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขั �นตอนของกระบวนการจดัหา โดยบรษิทัซื�อสนิค้า
จากคู่คา้ตามเงื�อนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัติามสญัญาต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

ลูกค้า : บริษัทรบัผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที�สุด เพื�อมุ่งเน้นการ
สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากนี� บรษิทัยงัใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการ
บรกิารของบรษิัท รวมทั �งยงัจดัให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการ
ใหบ้รกิารที�ไม่เหมาะสมเพื�อที�บรษิทัจะไดป้้องกนั และแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบัการบรกิารของบรษิทั
ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เจ้าหนี�  : บรษิทัจะปฏบิตัติามเงื�อนไขต่าง ๆ ตามสญัญาที�มตี่อเจา้หนี�เป็นสาํคญั รวมทั �ง การชําระคนืเงนิ
ตน้ ดอกเบี�ยและการดแูลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาที�เกี�ยวขอ้ง 

คู่แข่ง : บรษิัทประพฤติตามกรอบการแข่งขนัที�ด ีมจีรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั �ง
สนับสนุนและส่งเสรมินโยบายการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 
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สงัคมและส่วนรวม : บรษิทัใส่ใจและใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้มและคุณภาพชวีติของผูค้น
ที�มส่ีวนเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทั และส่งเสรมิใหพ้นักงานของบรษิทัมจีติสาํนึกและ
ความรบัผดิชอบต่อสิ�งแวดล้อมและสงัคม รวมทั �งจดัให้มกีารปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครดั นอกจากนี� บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมต่าง ๆ ที�เป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึ�งสิ�งแวดล้อมและสงัคมตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรม
ในทอ้งถิ�นที�บรษิทัดาํเนินกจิการอยู ่

นอกจากนี�คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหฝ่้ายจดัการมกีารพฒันา จดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธธ์ุรกจิของบรษิทั โดยคาํนึงถงึผลกระทบและ
การพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain 

 
หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคมุภายในที�เหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีารกําหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี�ยงให้ครอบคลุมทั �งองค์กร รวมทั �ง
การกํากบัดูแลใหม้รีะบบ หรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 
และได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื�อการกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั �งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานที�มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (outsource) เพื�อทําหน้าที�
ตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบที�วางไว ้

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพื�อทํา
หน้าที�ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการดําเนินการให้บริษัทมีระบบการกํากับดูแลที�ดี และตรวจสอบการ
บรหิารงาน การควบคุมภายในและการปฏบิตังิานตามมาตรฐานและมคีวามสุจรติตามนโยบายที�บรษิทักําหนดและไม่
ดาํเนินการใดอนัเป็นการละเมดิกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งการสอบทานรายงานทางการเงนิ เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานและ
การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื�อถอื นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าที�สอบทาน
รายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
รวมทั �งสารสนเทศทางการเงนิ  

บรษิทัมนีโยบายขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซื�อสตัย์สุจรติ มเีหตุผล และ
เป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมที�ด ีเพื�อผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั โดยกําหนดใหผู้ท้ี�มส่ีวนเกี�ยวขอ้งหรอืเกี�ยว
โยงกบัรายการที�พจิารณาเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สยีของตนและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหบ้รษิทัทราบ และตอ้งไม่เขา้ร่วม
การพจิารณา รวมถึงไม่มอํีานาจอนุมตัิในรายการดงักล่าว ทั �งนี� บรษิัทมนีโยบายในการทํารายการเกี�ยวโยงกนั และ
รายการที�มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�สอดคลอ้งกบักฎหมายหรอืกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

อกีทั �ง บรษิัทและบรษิทัย่อยมนีโยบายที�ดําเนินธุรกิจโดยใหค้วามสําคญัในการต่อต้านการทุจรติหรอืคอรปัชั �น 
และยดึมั �นคุณธรรม จรยิธรรม บรหิารงานดว้ยความโปร่งใส และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย  

ในกรณีที�ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี�ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม
รายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระทําผดิทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบ
ควบคุมภายในที�บกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั บรษิทัไดก้ําหนดช่องทางรบัการแจง้เบาะแสหรอืขอ้
รอ้งเรยีน (Whistleblower) ผ่านกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ทั �งนี� ขอ้มูลรอ้งเรยีนและเบาะแสที�
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แจง้มายงับรษิัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสั �งการตรวจสอบ
ขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป  
 
หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเชื�อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

(1) บรษิัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา ทั �ง
ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทั �วไป ตลอดจนขอ้มลูอื�นที�มผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึ�งลว้นมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
หลกัเกณฑ ์ของสาํนักงานคณะกรรมการบรษิทักํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการบรษิทักํากบัตลาด
ทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) บรษิทัใหค้วามสําคญัต่อสภาพคล่องทางการเงนิ ความสามารถในการชําระหนี� และใหค้วามสําคญัต่อการ
จดัทาํงบการเงนิ และสารสนเทศทางการเงนิของบรษิทัที�ปรากฏในรายงานประจาํปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น
ผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูสําคญัอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ และจะจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี นอกจากนี� 
คณะกรรมการบรษิทัยงัสนับสนุนใหม้กีารจดัทาํคําอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 
and Analysis) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิในทุกไตรมาส 

(3) ในกรณีที�บรษิัทประสบปัญหาหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้
บรษิทัดําเนินธุรกจิอย่างระมดัระวงั และใหม้ั �นใจว่าบรษิทัมแีผนในการแก้ปัญหาทางการเงนิซึ�งผ่านการพจิารณาดว้ย
ความสมเหตุสมผล ภายใตใ้ตก้ารคาํนึงถงึความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึเจา้หนี� 

(4) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัทาํรายงานความยั �งยนืตามความเหมาะสม 

(5) บรษิทัจะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั จํานวนครั �งของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีที�ผ่านมาไว ้ณ สํานักงานใหญ่
ของบรษิัท และจะเปิดเผยความเห็นจากการทําหน้าที� รวมทั �งการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวชิาชพีในรายงาน
ประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปีของบรษิทั รวมถงึการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและ
รายละเอยีดของค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษิทั 

(6) บรษิทัจะเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื�นที�ผูส้อบบญัชใีหบ้รกิาร  

(7) บรษิทัจะจดัใหม้รีายงานนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิาร
ความเสี�ยง และนโยบายเกี�ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิ�งแวดลอ้มที�ไดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลการ
ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวรวมทั �งกรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจาํปี และเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้ 
 
หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกบัผู้ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ั �นใจว่า ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบรษิทั 

บรษิัทตระหนักและใหค้วามสําคญักบัการเคารพสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผู้ถอืหุน้ทุกรายดว้ยความเป็น
ธรรม ทั �งในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละเจา้ของบรษิทั สทิธขิ ั �นพื�นฐานต่าง ๆ ที�ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอย่างเสมอภาค
กนั เช่น สทิธติ่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สทิธใินการแสดงความคดิเห็น ตลอดจนสทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื�อง
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สําคญัของบรษิัท เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตั �งหรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตั �งผู้สอบบญัชี การอนุมตัิ
ธุรกรรมที�สําคญัและมผีลต่อทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิัท รวมถงึการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธแิละขอ้บงัคบั
ของบรษิัท เป็นต้น ทั �งนี� บรษิัทยงัสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เช่น การกําหนดหลกัเกณฑ ์ให้ผู้ถือ
หุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ�มวาระการประชุม และหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรง
ตําแหน่งกรรมการ 

นอกจากนี� บรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชิญประชุม พร้อมทั �งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ที�มคีวาม
ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้น โดยระบุวตัถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการในทุกวาระ เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดย
บรษิัทจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทั �งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น
ตามระยะเวลาที�กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนด ในกรณีที�ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตวัเอง บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลอื�นใดเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

(2)   คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหก้ารดําเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มี
ประสทิธภิาพ และเอื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 

ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะเลอืกจดัการประชุม ณ สถานที�ซึ�งสะดวกแก่การเดนิทาง รวมถงึเลอืกวนัเวลา
ที�เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ ทั �งนี� เพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�จะอํานวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ก่อนเริ�มการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานในที�ประชุมหรอืบุคคลที�ประธานในที�ประชุมมอบหมายจะชี�แจงวธิกีารใช้
สทิธอิอกเสยีง และวธินัีบคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�ตอ้งลงมตใินแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตั �งคาํถามในวาระต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างอสิระก่อนการลงมตใินวาระใด ๆ ภายในเวลาที�เหมาะสมและเพยีงพอ โดยประธานในที�ประชุมหรอื
บุคคลที�ประธานในที�ประชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระที�กําหนดไว ้และบรษิทัจะเชญิกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อตอบคาํถามในที�ประชุมทุกครั �ง 

ในวาระเลอืกตั �งกรรมการ บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินการเลอืกตั �งกรรมการบรษิัทเป็นรายคน 
และจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้าใน
เวลาอนัสมควร พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูท้ี�ไดร้บัการเสนอชื�อ 

(3)   คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารเปิดเผยมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้และการจดัทํารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไป
อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสรจ็ บรษิทัจะแจง้มตกิารประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั �งผลคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ
ให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบ ผ่านการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้ที�มาประชุม และไม่ได้เขา้
ร่วมการประชุมไดร้บัทราบผลการประชุมโดยทนัทแีละเท่าเทยีมกนั และบรษิัทจะจดัทํารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นที�
บนัทึกขอ้มูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสําคญั รวมถึงประเด็นข้อซักถามและคําตอบในที�ประชุม รวมทั �งชื�อ
นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะที�สําคญั เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้พรอ้มทั �งนําส่ง
รายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือนําส่งไปยัง
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาที�กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะผูบ้รหิาร 

กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 รวมทั �งไม่มลีกัษณะต้องหา้ม และลกัษณะที�แสดงถงึการ
ขาดความเหมาะสมที�จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการที�มมีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 
89/6 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที�
เกี�ยวขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ
นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษิทัฯ ทุกๆ คราว ใหก้รรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั �งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที�จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออก
โดยจํานวนใกล้เคยีงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม ทั �งนี� ให้กรรมการทั �งหมดซึ�งอยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั �นเป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่งก่อน  และถ้าตกลงกันในเรื�องของการออกจากตําแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจบัสลากโดยกรรมการซึ�งพ้นจาก
ตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตั �งใหม่ได ้ขณะที�วาระการดาํรงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน กําหนดใหม้วีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยที�กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ
สามารถไดร้บัการเลอืกตั �งกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งใหม่ได ้
 
9.2.1 คณะกรรมการบรษิทั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวนทั �งหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั �งหมดภายหลงั
เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 
การประชุมทั �งหมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2563 
1. นายเสนีย ์แดงวงั ประธานคณะกรรมการบรษิทั และ

กรรมการอสิระ 
6/6 7/7 

2. นายววิฒัน์ ลิ�มศกัดากุล กรรมการ กรรมการอสิระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6/6 5/7 

3. นายวรกานต ์ชูโต กรรมการ กรรมการอสิระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

5/6 
 

5/7 

4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการ กรรมการอสิระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

6/6 7/7 

5. นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกูล  กรรมการ และกรรมการอสิระ 5/6 6/7 
6. นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการ และกรรมการอสิระ 6/6 7/7 
7. นายเกตตวิทิย ์สทิธสิุนทรวงศ ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 6/6 7/7 
8. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี กรรมการ 6/6 7/7 
9. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ กรรมการ 6/6 7/7 
หมายเหต:ุ กรรมการบรษิทัทุกท่านผ่านการอบรมหลกัสตูรเกี�ยวกบับทบาทหน้าที�และทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) แลว้  
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ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

1) มอํีานาจหน้าที�และความรบัผิดชอบในการจดัการบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั และมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏบิตัทิี�ดสีาํหรบั
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ตามที�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด 

2) จดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายในสี� (4) เดอืน นับแต่วนัสิ�นสุดรอบระยะเวลา
บญัชขีองบรษิทั 

3) จดัให้มกีารทํางบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ วนัสิ�นสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบรษิัท ซึ�งผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและ
อนุมตั ิ 

4) กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกจิ และงบประมาณของ
บรษิทั ควบคุม กํากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของคณะผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดร้บัมอบหมาย 
เวน้แต่ในเรื�องดงัต่อไปนี� คณะกรรมการบรษิทัต้องไดร้บัมตอินุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการดาํเนินการ อนั
ไดแ้ก่ เรื�องที�กฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัมตอินุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน การออก
หุน้กู้ การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั ทั �งหมด หรอืบางส่วนที�สําคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น หรอืการซื�อ หรอืรบัโอน
กจิการของบรษิทัอื�นมาเป็นของบรษิทั การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

5) ตดิตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เนื�อง รวมทั �งพจิารณาทบทวนนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณดงักล่าวอย่างสมํ�าเสมอ 

6) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทศิทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี รวมทั �งพจิารณาแต่งตั �ง
บุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการ
และ/หรอืผู้บรหิารของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วมในจํานวนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 
หรอืบรษิทัร่วม เวน้แต่จะมขีอ้จํากดัตามกฎหมายอื�นหรอืเงื�อนไขการร่วมทุนกบัภาครฐั หรอืกรณีอื�นใดตามที�
กฎหมายหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกําหนด หรือได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีไป ทั �งนี� 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้น ที�ได้รบัการแต่งตั �งหรอืเสนอชื�อ ต้องเป็นบุคคลที�มีคุณสมบัต ิ
บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบตามที�กําหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) 
สําหรบัผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนไม่มลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการกําหนดลกัษณะขาดความน่า
ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

7) กํากบัดูแลให้บรษิัทปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อาท ิการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั การไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึ�งทรพัย์สนิที�สําคญั กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั และพจิารณาอนุมตัหิลกัการเกี�ยวกบั
ขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขการคา้โดยทั �วไปในการเขา้ทาํธรุกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบักรรมการ 
ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง เพื�อกําหนดกรอบการดําเนินการให้ฝ่ายจดัการมีอํานาจดําเนินการ
ธุรกรรมดงักล่าวภายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

8) ดาํเนินการใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยนําระบบงานบญัชทีี�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทั �งจดัใหม้รีะบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที�เพยีงพอและมปีระสทิธผิล 

9) พจิารณาคดัเลอืกและให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั �งรายชื�อผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทั �ง
พจิารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสม ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ใน
การประชุมสามญัประจาํปี เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ
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10) จดัใหม้นีโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีและนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยตามหลกัธรรมาภิบาลที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อยตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรอืสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด และการปรบั
ใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื�อให้เชื�อมั �นได้ว่าบรษิัทมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกี�ยวขอ้งทุก
กลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

11) พจิารณากําหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั �งองค์กร และกํากบั
ดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี�ยง โดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื�อลด
ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างเหมาะสม 

12) พจิารณากําหนดโครงสรา้งการจดัการและมอํีานาจแต่งตั �งคณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการชุดย่อยอื�น และประธาน
เจา้หน้าที�บรหิาร (CEO)  ตามความเหมาะสม รวมถงึการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของ
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยอื�น และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) ที�ได้รบัแต่งตั �งตามความ
เหมาะสม และพจิารณากําหนดค่าตอบแทนรวมสําหรบัประธานคณะผู้บรหิาร คณะกรรมการชุดย่อยอื�น และ
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ตามงบประมาณที�เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

13) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เมื�อเหน็ว่าบรษิทัมกีําไรพอสมควรที�จะ
ทาํเช่นนั �น และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป 

14) พจิารณากําหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการซึ�งมอํีานาจลงนามผกูพนับรษิทั 
15) จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการบรษิทั และรบัผดิชอบการจดัทําและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื�อแสดง

ถึงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา และนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและ
อนุมตั ิ

16) มอบอํานาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบุคคลอื�นใดปฏิบัติการอย่างหนึ�งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิัทหรอือาจมอบอํานาจเพื�อใหบุ้คคล
ดงักล่าวมอํีานาจตามที�คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
ซึ�งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี�ยนแปลงหรอืแก้ไขการมอบอํานาจนั �นๆ ได้เมื�อเห็นสมควร 
ทั �งนี� การมอบอํานาจนั �นตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิ
รายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ
อื�นใดที�จะทําขึ�นกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ตามที�นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื�นใดของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการอนุมตัิ
รายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

17) แต่งตั �งเลขานุการบรษิทัเพื�อรบัผดิชอบดาํเนินการในดา้นต่างๆ ในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทั เช่น 
จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการบรษิทั หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั  หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั และจดัเกบ็รายงานการมส่ีวนไดเ้สยี เป็นตน้ 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั �งกรรมการที�มคีวามรูค้วามชํานาญที�เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อช่วย

ปฏิบตังิานในการศกึษาและกลั �นกรองเรื�องสําคญัที�ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชดิในแต่ละด้าน และเสนอความเหน็ต่อ
คณะกรรมการบรษิทั  ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะ
ผูบ้รหิาร โดยมอีงคป์ระกอบและขอบเขตอํานาจหน้าที� ดงันี� 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั �งขึ�นเพื�อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการกํากบัดูแลและตรวจสอบการ

จดัทาํรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั �งการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีและธรรมาภบิาล 
เพื�อให้การปฏิบตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื�อถือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที�มคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที�เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา
เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ที�จะดํารงตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องไดร้บัการพจิารณาคุณสมบตัอิย่างรอบคอบ เนื�องจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นบุคคลที�จะใหค้วามเชื�อมั �นในประสทิธภิาพโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละสาม (3) ปี โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการ
ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัการครบวาระการดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั  เมื�อพน้ตําแหน่งแลว้อาจไดร้บั
แต่งตั �งใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งอกีได ้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั �งหมดภายหลงั
เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 
การประชุมทั �งหมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2563 
1. นายววิฒัน์ ลิ�มศกัดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 5/6 
2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการตรวจสอบ 3/4 5/6 
3. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการตรวจสอบ 4/4 6/6 

 
กรรมการตรวจสอบที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีงพอที�จะทาํหน้าที�สอบทานความ

น่าเชื�อถือของงบการเงนิของบรษิัทฯ คือ นายววิฒัน์ ลิ�มศกัดากุล (รายละเอียดและประวตัิกรรมการตรวจสอบตาม
เอกสารแนบ 1) โดยมนีางพรรษมน ปรชีาศุทธิ � เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ รวมทั �งสามารถ
ขอขอ้มลูและหรอืคาํอธบิายจากผูร้บัผดิชอบในเรื�องดงักล่าวไดโ้ดยตรง 

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้ง รวมทั �งการประเมนิผลงานและผลตอบแทนของหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รบัผิดชอบเกี�ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั �งอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที�ตรวจสอบภายในเพื�อสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

3) สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ�งมีผลใช้บงัคบักบับรษิัทฯ และ/หรอืธุรกิจของ
บรษิทัฯ 
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4) พจิารณา สรรหา คดัเลอืก เสนอแต่งตั �งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชภีายนอกของ
บรษิัทฯ พร้อมทั �งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั �งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีภายนอกของ
บรษิทัฯ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหนึ�ง (1) ครั �ง 

5) พจิารณาใหค้วามเหน็รายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั �งขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย/กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ�งมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิของบรษิัทฯ ทั �งนี� เพื�อใหม้ั �นใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทัฯ ซึ�งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี� 
ก) ความเหน็เกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
ข) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
ค) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/
หรอืธุรกจิของบรษิทัฯ 

ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
จ) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าที�ตามกฎบัตร 

(charter) 
ซ) รายการอื�นที�เหน็ว่าผูถ้อืหุ้นของบรษิัทฯ และผูล้งทุนทั �วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ หน้าที�และ

ความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าที� และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที�เกี�ยวข้องภายใต้อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการ

แสวงหาความเหน็ที�เป็นอสิระจากที�ปรกึษาทางวชิาชพีอื�นใดเมื�อเหน็ว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ เพื�อให้
การปฏบิตังิานภายใตห้น้าที�ความรบัผดิชอบสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

9) พจิารณาทบทวนผลการตรวจสอบ ผลการสอบทาน ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชแีละของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั �งติดตามการดําเนินการของฝ่ายบรหิารต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าว เพื�อเสนอคณะกรรมการบรษิัท
ทราบ 

10) ในการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทําดงัต่อไปนี� 
ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัทเพื�อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควร 
ก) รายการที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ข) ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืมสีิ�งผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องที�สําคญัในระบบควบคุม

ภายใน 
ค) ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งและมผีลใช้บงัคบักับบรษิัท และ/หรอื
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

ง) รายการอื�นใดที�เหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ  
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หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกไ็ด ้

11) สอบทานและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบันโยบายตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 
นโยบายบัญชี นโยบายการกํากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้านการคอร์รปัชัน    
เป็นตน้ 

12) ทบทวนกระบวนการการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึการต่อต้านการคอร์รปัชนัของ
บรษิทัฯ 

13) สอบทานและใหค้วามเหน็ในรายงานผลการประเมนิการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัประจาํปีของบรษิทัฯ 

14) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั �งที� 1/2560 (หลงัการแปรสภาพ) เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั �ง
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยเลอืกจากกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและมากกว่ากึ�งหนึ�งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ทั �งนี� พจิารณาใหก้รรมการอสิระทํา
หน้าที�เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั �งหมดภายหลงั
เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 
การประชุมทั �งหมดภายหลงั

เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2563 
1. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 
- 5/5 

2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2/2 4/5 

3. นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกูล กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

2/2 2/5 

4.  นายไพบูลย ์สาํราญภูต ิ กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

1/2 5/5 

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒพิบูิลธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

· การสรรหา 

1) ทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัใหม้คีวามเหมาะสมกบัความจาํเป็นเชงิกลยุทธข์องบรษิทัฯ 
2) พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลที�จะมาเป็นกรรมการอสิระ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทัฯ โดย

ความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที�กําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ  

3) กําหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคคลใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั  ประธานคณะ
ผู้บริหาร (Chairman of Executive Committee) กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) 
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และเลขานุการบรษิทั เพื�อขออนุมตัติ่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่
กรณี) 

4) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั �นกรองรายชื�อและประวัติของบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็น
กรรมการบริษัท  ประธานคณะผู้บริหาร (Chairman of Executive Committee) กรรมการชุดย่อย 
ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร (CEO) และเลขานุการบรษิัท ในกรณีที�มตีําแหน่งว่างลง เพื�อขออนุมตัิต่อที�
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

5) จดัทําแผนการพฒันากรรมการบรษิทัเพื�อพฒันาความรูก้รรมการบรษิทัปัจจุบนัและกรรมการบรษิทัเขา้
ใหม่ให้เขา้ใจธุรกิจของบรษิัทฯ บทบาทหน้าที�ของกรรมการบรษิัท และพฒันาการต่างๆ ที�สําคญั เช่น 
ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นตน้  

6) เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 
7) กําหนดหลักเกณฑ ์และจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารและความต่อเนื�องในการบริหารที�

เหมาะสม สําหรบัตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) เพื�อนําเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิปีละหนึ�ง (1) ครั �ง 

8) กําหนดหลกัเกณฑ ์และจดัใหม้ปีระเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะผูบ้รหิาร 
(Chairman of Executive Committee) คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) และ
เลขานุการบรษิทั เป็นประจาํทุกปี เพื�อรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

9) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดว้ยตนเอง
เป็นประจาํทุกปี และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

10) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

· การพิจารณาค่าตอบแทน 

1) กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นของกรรมการบรษิัท ประธาน
คณะผู้บริหาร (Chairman of Executive Committee) กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(CEO) และเลขานุการบรษิทั เพื�อขออนุมตัติ่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
(แล้วแต่กรณี) รวมทั �ง นโยบายการขึ�นเงนิเดือน และ การจ่ายเงนิพิเศษประจําปี ของพนักงานและ
ผูบ้รหิารทั �งบรษิทัฯ โดยมหีลกัเกณฑท์ี�ชดัเจน โปร่งใส และนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื�อ
พจิารณาอนุมตั ิ 

2) นําเสนอผลการประเมนิประจําปีของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (CEO) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบ ในเรื�องการขึ�นเงนิเดอืนประจาํปี และ การจ่ายเงนิพเิศษประจาํปี  

3) เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  ประธานคณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร (Chairman of 
Executive Committee) กรรมการชุดย่อย  ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (CEO) และเลขานุการบรษิทัให้มี
ผลตอบแทนที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรบัผดิชอบ 

4) เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจดัทํา
รายงานการกําหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

5) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดว้ยตนเอง
เป็นประจาํทุกปี และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
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ทั �งนี� กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระ
การดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั (กรณีกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท
ดว้ย) นอกจากนี� กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระสามารถได้รบัเลอืกตั �งเขา้รบั
ตําแหน่งไดอ้กี 

 
9.2.4 คณะผูบ้รหิาร (Executive Committee) 

คณะผูบ้รหิารจดัตั �งขึ�นเพื�อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคบั และคําสั �งใดๆ รวมทั �งเป้าหมายที�กําหนดไว้ภายใต้กรอบที�ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / 

การประชุมทั �งหมดภายหลงั
เข้ารบัตาํแหน่ง ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม / การ
ประชุมทั �งหมดภายหลงัเข้ารบั

ตาํแหน่ง ปี 2563 
1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสิุนทรวงศ ์ ประธานคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 
2. นายวเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 
3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 
4. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 
5. นายมานพ ปัจวทิย ์ สมาชกิคณะผูบ้รหิาร 11/11 15/15 

หมายเหตุ : นางนิตยา พฤฒพิบูิลธรรม เป็นเลขานุการคณะผูบ้รหิาร 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะผูบ้รหิาร  

1) ดําเนินกิจการและบรหิารกิจการของบรษิัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบขอ้กําหนด คําสั �ง 
และมตขิองที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

2) พจิารณากําหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กําหนดแผนการเงนิงบประมาณ 
การบรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ใหเ้ป็นไปตามกรอบที�คณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและควบคุมกํากบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานของคณะทาํงานที�แต่งตั �ง บรรลุตามเป้าหมาย 

3) ตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัและเป้าหมายที�กําหนด
ไว ้และกํากบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

4) พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินงานที�เป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิัท โดยวงเงนิสําหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นตารางอํานาจอนุมตัทิี�ผ่าน
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว แต่ไม่เกนิงบประมาณประจาํปีที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท 
รวมถงึการเขา้ทาํสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงักล่าว 

5) มอํีานาจพจิารณาอนุมตัคิ่าใชจ้่ายในการดําเนินการตามปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตามงบประมาณที�รบัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั และเป็นไปตามตารางอํานาจอนุมตัทิี�ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6) กําหนดโครงสรา้งองค์กร อํานาจการบรหิารองคก์ร รวมถงึการแต่งตั �ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การกําหนดเงนิ
ค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัส และการเลกิจา้งพนักงานตั �งแต่ระดบัประธานเจา้หน้าที�บรหิารดา้นปฏบิตักิารจนถงึ
ระดบัผูอํ้านวยการฝ่ายตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

7) พจิารณาอนุมตัิการดําเนินงานในการทําธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิสําหรบัสนับสนุน
การทําธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบญัชธีนาคาร การปิดบญัชธีนาคาร การกู้ยืมเงนิ การให้กู้ยืมเงนิเฉพาะ
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บรษิัทในเครอื การจดัหาวงเงนิสนิเชื�อ จํานํา จํานอง คํ�าประกนั และอื�นๆ รวมถงึการซื�อขาย และจดทะเบยีน
กรรมสิทธิ �ที�ดินใดๆ เพื�อการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามตารางอํานาจอนุมัติที�ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

8) ให้มอํีานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื�นใดหนึ�งคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ�งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะผู้บริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามที�คณะผู้บริหาร
เหน็สมควร และภายในระยะเวลาที�คณะผูบ้รหิารเหน็สมควร ซึ�งคณะผูบ้รหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี�ยนแปลง 
หรอืแกไ้ข บุคคลที�ไดร้บัมอบอํานาจ หรอืการมอบอํานาจนั �น ๆ ไดต้ามที�เหน็สมควร 

9) ดาํเนินการอื�นใดๆ ตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั �งนี� การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะผูบ้รหิารนั �น จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ 
หรอืมอบอํานาจช่วงที�ทําให้ผู้รบัมอบอํานาจจากคณะผู้บรหิารสามารถอนุมตัิรายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนด) มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
และ/หรอืบรษิัทที�เกี�ยวข้อง หรอืรายการที�คณะผู้บรหิารไม่มอํีานาจอนุมตัิการดําเนินการในเรื�องดงักล่าว โดยเรื�อง
ดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื�ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็น
การอนุมตัริายการที�เป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื�อนไขการคา้ปกตซิึ�งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 

 
9.2.5 คณะทาํงานบรหิารความเสี�ยง 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 คณะทาํงานบรหิารความเสี�ยงประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม 
/ การประชุมทั �งหมด

ภายหลงัเข้ารบัตาํแหน่ง 
ปี 2562 

จาํนวนครั �งที�เข้าประชุม 
/ การประชุมทั �งหมด

ภายหลงัเข้ารบัตาํแหน่ง 
ปี 2563 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสิุนทรวงศ ์ หวัหน้าคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 4/4 4/4 
2. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์

 
 

สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 4/4 4/4 

3. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 4/4 4/4 
4. นายมานพ ปัจวทิย ์ สมาชกิคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 4/4 4/4 

หมายเหตุ : นางพรรษมน ปรชีาศุทธิ � เป็นเลขานุการคณะทํางานบรหิารความเสี�ยง 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะทาํงานบรหิารความเสี�ยง 

1) กําหนดนโยบายการบรหิารความเสี�ยง โดยรวมของบรษิทัให้ครอบคลุมถงึความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทั พรอ้มทั �งกําหนดแผนการจดัการและการบรหิารความเสี�ยงใหส้อดคล้องกบันโยบายการบรหิาร
ความเสี�ยง รวมถงึรายงานผลการปฏบิตัติ่อประธานเจา้หน้าที�บรหิารอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั �ง 

2) สอบทานรายงานการบรหิารความเสี�ยง และดาํเนินการเพื�อใหม้ั �นใจไดว้า่การจดัการความเสี�ยงมคีวามเพยีงพอ
และเหมาะสม สามารถจดัการความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้และการบรหิารความเสี�ยงไดถู้กนําไปปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื�อง 
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3) ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอโดยการแลกเปลี�ยนความรูแ้ละขอ้มูลเกี�ยวกบัความ
เสี�ยงและการควบคุมภายในที�มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อบรษิทั 

4) พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสี�ยงของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื�อง 
โดยมกีารประเมินผลและติดตามกระบวนการบรหิารความเสี�ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที�กําหนดไว้อย่าง
สมํ�าเสมอ 

5) นําเสนอรายงานบรหิารความเสี�ยงและขอ้เสนอแนะต่อประธานเจา้หน้าที�บรหิารอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั �ง 

 
9.2.6 ผูบ้รหิาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 
รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
2. นายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์ ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม(1)  
3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายปฏบิตักิาร สายงานขายและสายงานปฏบิตักิาร(1) 

(การขนส่งสนิคา้ทางทะเล)  
4. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �เสร ี ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายปฏบิตักิาร สายงานขายและสายงานปฏบิตักิาร(1) 

(การขนส่งสนิคา้ทางอากาศ)  
5. นายมานพ ปัจวทิย ์ ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายการเงนิ(2) 

หมายเหตุ : (1) เปลี�ยนชื�อตําแหน่ง ณ วนัที� 1 เมษายน 2563  
 (2) เปลี�ยนชื�อตําแหน่ง ณ วนัที� 1 เมษายน 2563 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  

1. กํากบัดูแล บรหิาร และปฏบิตังิานประจําวนัตามปกตธิุรกจิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การ
ประชาสมัพนัธต์ามที�คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะผูบ้รหิารกําหนด 

2. นําเสนอนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ แผนการเงนิงบประมาณ การบรหิารทรพัยากร
บุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธต์่อคณะผูบ้รหิารเพื�อประโยชน์ในการจดัทาํเรื�องดงักล่าวเพื�อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและเขา้ร่วมการพจิารณาเรื�องดงักล่าวกบัคณะผูบ้รหิาร และ/หรอืคณะกรรมการ
บรษิทั 

3. เจรจา และเขา้ทาํสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ภายในอํานาจและ
วงเงนิตามที�กําหนดไวใ้นตารางอํานาจอนุมตัทิี�ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

4. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ และการขอสนิเชื�อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มื ตลอดจนการจํานํา จาํนอง หรอืเขา้
เป็นผูค้ํ�าประกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ภายในอํานาจและวงเงนิตามที�กําหนดไวใ้นตารางอํานาจอนุมตัิที�
ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

5. อนุมตัแิต่งตั �งที�ปรกึษาดา้นตา่ง ๆ ที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ภายในอํานาจและวงเงนิตามที�กําหนด
ไวใ้นตารางอํานาจอนุมตัทิี�ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

6. มีอํานาจจ้าง แต่งตั �ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ในตําแหน่งที�ตํ�ากว่า
ผูอํ้านวยการฝ่าย  

7. มอํีานาจกําหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวลั เงนิโบนัส และปรบัขึ�นเงนิเดอืนสําหรบัผู้บรหิารและ
พนักงานบรษิทัฯ ในตําแหน่งที�ตํ�ากว่าผูอํ้านวยการฝ่ายภายใตก้รอบและนโยบายที�คณะกรรมการบรษิทักําหนดไว ้
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8. ออกคําสั �ง ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิัทฯ เพื�อให้การดําเนินงานของบรษิัทฯ เป็นไปตาม
นโยบาย และเพื�อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึรกัษาระเบยีบวนัิยภายในองคก์ร 

9. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติแต่งตั �งคณะทํางานบริหารความเสี�ยง และมีอํานาจในการติดตามผลการทํางาน 
ตรวจสอบ และรายงานผลการประชุมของคณะทํางานบรหิารความเสี�ยงต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่าง
น้อยปีละสอง (2) ครั �ง 

10. ปฏิบัติหน้าที�อื�นๆ ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะผู้บริหาร รวมทั �งมีอํานาจ
ดาํเนินการใดๆ ที�จาํเป็นในการปฏบิตัหิน้าที�ดงักล่าว 

11. มอบอํานาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ�งอย่างใดแทนประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

ทั �งนี� การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที�บรหิารนั �นจะไม่มลีกัษณะเป็นการ
มอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที�ทาํใหผู้ร้บัมอบอํานาจจากประธานเจา้หน้าที�บรหิารสามารถอนุมตัริายการที�ตนหรอื
บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนด) มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทั หรอื
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง ประธานเจา้หน้าที�บรหิารไม่มอํีานาจอนุมตักิารดําเนินการในเรื�องดงักล่าว โดย
เรื�องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื�ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้
เป็นการอนุมตัริายการที�เป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื�อนไขการคา้ปกตซิึ�งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 

 
9.2.6 การกําหนดอํานาจอนุมตัวิงเงนิ  

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 5/2563 เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2563 ได้มีการอนุมตัิอํานาจการ
อนุมตัวิงเงนิที�สําคญั โดยมกีารกําหนดอํานาจอนุมตัสิําหรบัการดําเนินงานต่างๆ ตามรายละเอยีดที�ระบุไวใ้นระเบยีบ
ปฏบิตั ิเรื�อง อํานาจอนุมตัดิาํเนินการ 

ทั �งนี� หากการทํารายการใดมลีกัษณะเป็นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�ง
สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มหีน้าที�ปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง
ของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจากนี� ผูท้ี�มอํีานาจอนุมตัไิม่สามารถอนุมตัริายการใด
ที�ตนเอง หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งอาจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยได ้

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผูบ้ริหาร 

การคดัเลอืกบุคคลเขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดาํเนินการ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ�งทําหน้าที�ในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลที�จะเขา้ดํารงตําแหน่ง
ดงักล่าว และเสนอชื�อบุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรอืที�ประชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณี)  ทั �งนี� 
บุคคลที�ได้รบัการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบตัิเหมาะสมตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�ไดม้กีารแก้ไขเพิ�มเตมิ) และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  นอกจากนี� ยงั
พจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทาํงานดว้ย 
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9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญัต่อการสรรหาและแต่งตั �งกรรมการบรษิทัที�ทรงคุณวุฒ ิและมปีระสบการณ์ 
สามารถปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความระมดัระวงั ความรบัผดิชอบ และความซื�อสตัยสุ์จรติ เพื�อทาํหน้าที�ดูแลผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ และผูถ้ือหุน้ โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหาผูท้ี�จะเขา้รบัการคดัเลอืกเป็น
กรรมการบรษิัท โดยคณะกรรมการบรษิัทอาจพจิารณาให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื�อผูท้ี�จะเขา้รบัการคดัเลอืก
เป็นกรรมการบรษิัทต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ทั �งนี� ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลา
พอสมควรในการดําเนินการสรรหาผูท้ี�จะเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนมรีะยะเวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มลูของผูท้ี�จะเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการก่อนที�จะมกีารเสนอต่อที�
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

โดยที�กรรมการบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตัเิบื�องตน้ ดงันี� 

1) เป็นบุคคลผู้มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื�อสตัย์สุจรติ มจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ และมเีวลาอย่างเพยีง
พอที�จะอุทศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าที�ใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้

2) มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งต้องไม่มลีกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะ
ไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารกจิการที�มมีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

3) กรรมการบริษัท สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นได้ แต่ทั �งนี�ในการเป็นกรรมการในบรษิัทอื�น
ดงักล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าที�กรรมการบรษิทั และต้องเป็นไปตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4) กรรมการบรษิัทจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ 
หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรอืเป็น
กรรมการของบรษิัทเอกชน หรอืบรษิัทอื�นที�ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
กจิการของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะทําเพื�อประโยชน์ตนหรอืเพื�อประโยชน์ผูอ้ื�น เว้นแต่จะได้แจง้ให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที�จะมมีตแิต่งตั �ง 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบรษิทัทั �งหมด แต่ตอ้ง
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมคีุณสมบตัคิรบถ้วนในการเป็นกรรมการอสิระตามตามหลกัเกณฑ ์และเงื�อนไขที�คณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกาศ
กําหนด 

การแต่งตั �งกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้าํการสรรหาและเสนอชื�อบุคคลซึ�งมคีุณสมบตัคิรบถว้น
ตามที�ระบุไว้ในกฎบัตรนี�  เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนําเสนอชื�อบุคคลดังกล่าวต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ (ตามแต่กรณี) เพื�อเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั �งต่อไป 

ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตั �งกรรมการบรษิทั แต่ในกรณีที�เป็นการแต่งตั �งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการ
ที�ว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึ�งมี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามที�ระบุไวใ้นกฎบตัรนี�เพื�อนําเสนอชื�อบุคคลดงักล่าวต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื�อแต่งตั �ง
เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทแทนในการประชุมคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั �นจะเหลอืน้อยกว่า 2 
เดือนโดยบุคคลซึ�งเข้ารบัตําแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการบรษิทัซึ�งพน้จากตําแหน่ง 
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ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการบรษิัทออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบรษิทัทั �งหมด ถา้จํานวนกรรมการบรษิทัแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วน 1 
ใน 3 โดยกรรมการบรษิทัซึ�งพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งได ้ทั �งนี� กรรมการบรษิทัที�จะตอ้ง
ออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการบรษิทั
คนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง นอกจากนี� กรรมการอสิระจะมวีาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื�อง
ไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะเหน็ว่า บุคคลนั �นสมควรดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต่อไป 
เพื�อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 

9.3.2 การสรรหากรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัทฯ มนีโยบายในการกําหนดคุณสมบตัแิละการสรรหากรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ที�สอดคล้องกบั
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทจ. 39/2559 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ 
ฉบบัลงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ทั �งนี� กรรมการอสิระต้องมจีํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �ง
คณะ และมจีํานวนไม่ตํ�ากว่า 3 คน ขณะที�คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที�เป็นกรรมการอสิระอย่าง
น้อย 3 คน โดยมคีุณสมบตัติามที�กฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุนกําหนด ดงันี�  

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัิเกี�ยวกบัความเป็นอสิระตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
และเป็นไปตามแนวทางเดยีวกนักบัคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
และ/หรอื ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรื�อง คุณสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนัและไม่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนั �น ยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็น
อสิระได ้  

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตั �งใหเ้ป็นกรรมการอสิระที�มลีกัษณะเป็นไปตามคุณสมบตัแิล้ว กรรมการอสิระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทให้ตัดสนิใจในการดําเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
บรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิัท โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้

คุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 
1) กรรมการตรวจสอบต้องได้รบัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการ และ/หรอืที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ (ตามแต่

กรณี) 
2) เป็นกรรมการบรษิัท และเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ ์และเงื�อนไขที�

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยประกาศกําหนด 

3) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ  
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ 

4) ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั เฉพาะที�เป็นบรษิทัที�มหีุน้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์
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5) เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกจิที�ได้รบั
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การแต่งตั �งกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้าํการสรรหาและเสนอชื�อบุคคลซึ�งมคีุณสมบตัคิรบถว้น 
เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยจะนําเสนอชื�อบุคคลดงักล่าวต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ (ตามแต่กรณี) เพื�อพจิารณาอนุมตัแิต่งตั �งต่อไป โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผู้
แต่งตั �งกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ   
3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั โดยเมื�อกรรมการตรวจสอบซึ�งพน้ตําแหน่งตามวาระอาจ
ได้รบัแต่งตั �งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก ทั �งนี� กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิได ้

9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตั �งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกจากกรรมการบรษิัท 
ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมจีํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ�งหนึ�งต้องเป็นกรรมการ
อสิระ 

9.3.4 การสรรหาคณะผูบ้รหิาร  

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตั �งคณะผู้บรหิาร และแต่งตั �งสมาชิกคณะผู้บรหิาร 1 คนให้ดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานคณะผูบ้รหิาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลอืกบุคคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถ 
มคีวามซื�อสตัย์สุจรติ มจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที�จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และ
ปฏบิตัหิน้าที�ใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้โดยที�องคป์ระกอบของคณะผูบ้รหิารประกอบไปดว้ยสมาชกิไม่น้อยกว่า 4 คน  

9.3.5 การสรรหาคณะทาํงานบรหิารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้แต่งตั �งบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนประสบการณ์ และความชาํนาญเกี�ยวกบัความเสี�ยงในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั การบรหิารความเสี�ยง การ
บรหิารการลงทุน เป็นต้น และมเีวลาอย่างเพยีงพอที�จะอุทศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าที�ใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้
เพื�อดาํรงตําแหน่งสมาชกิคณะทาํงานบรหิารความเสี�ยง  

9.3.6 การสรรหาผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบตัิและความเหมาะสมของบุคลากรที�มี
ความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถในการบรหิารงาน และกํากบัดูแลกจิการ เพื�อใหแ้น่ใจว่าบุคคลดงักล่าวจะสามารถ
ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความระมดัระวงั ความรบัผดิชอบ และความซื�อสตัยสุ์จรติ และเสนอใหก้รรมการบรษิทัแต่งตั �งประธาน
เจา้หน้าที�บรหิาร (CEO) 
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9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิทัย่อย และ/ หรอื บรษิทัร่วม โดยจะลงทุนในธุรกจิที�มคีวาม
เกี�ยวเนื�อง ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนับสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื�อเสรมิสรา้งความมั �นคงและ
ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

นอกจากนี� ในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนั �น คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา
ส่งตวัแทนของบรษิัทฯ ซึ�งมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัธุรกิจที�บรษิัทฯ เขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการใน
บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมของบรษิัทดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�
บรหิาร กรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิทัฯ ที�ปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิัท
ย่อยและบรษิัทร่วมเหล่านั �น ทั �งนี� เพื�อให้บรษิัทฯ สามารถควบคุมดูแลกจิการและการดําเนินงานของบรษิัทย่อยและ
บรษิัทร่วมได้เสมอืนเป็นหน่วยงานหนึ�งของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จงึกําหนดใหต้วัแทนของบรษิัทฯ จะต้องบรหิารจดัการ
ธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปเพื�อผลประโยชน์ที�ดทีี�สุดของบรษิทัฯ  และดูแลใหป้ฏบิตัติามกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมนั �น ๆ ในการนี� การส่งตวัแทนเพื�อเป็นกรรมการใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ  เวน้แต่กรณีการลงทุนในบรษิทัย่อยหรอื
บรษิัทร่วมก่อนวนัที�นโยบายนี�มีผลใช้บงัคบั ซึ�งการถอนเงนิลงทุนหรอืลดสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทย่อยและ/หรอื
บรษิทัร่วมดงักล่าวอาจส่งผลเสยีอย่างมนัียสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในภาพรวม 

ทั �งนี� บรษิัทฯ ได้กําหนดกลไกกํากับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทั �งทางตรงและทางอ้อม รวมทั �งมี
มาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม เพื�อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของ
บรษิทัฯ  และสามารถควบคุมดูแลจดัการและรบัผดิชอบการดําเนินงานของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมได้เสมอืน
เป็นหน่วยงานหนึ�งของบรษิทัฯ ดงันี�  
1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�ตดิตามและกํากบัดูแลการบรหิารจดัการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของบรษิทัย่อย

และ/หรอืบรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�บรษิัทฯ กําหนด กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ รวมทั �ง
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที�ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื�น 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�ดูแลติดตามให้บรษิัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลที�สําคญัต่อตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และนักลงทุนทั �วไป 
เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัและรายการที�อาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและ/หรือบรษิัทร่วม รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรพัย์สินที�มี
นัยสาํคญั และรายการอื�นใดที�มนัียสาํคญัซึ�งมไิดเ้ป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม   
เป็นต้น ทั �งนี� การเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะต้องให้ข้อมูลเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง และภายในระยะเวลาที�
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3. ในกรณีที�บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกันกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบรษิัทย่อย หรือรายการ
เกี�ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยตามหลกัเกณฑ ์ที�กําหนดไว้ ตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารตามที�ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเรื�องนั �น ๆ ก่อนเขา้ทํา
รายการดงักล่าวโดยอนุโลม โดยบรษิัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์และวธิีการตามที�ประกาศดงักล่าว
กําหนดเช่นเดยีวกบักรณีที�บรษิทัฯ เป็นผูท้าํรายการดงักล่าวเอง 
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ทั �งนี� ในกรณีที�รายการประเภทดงักล่าวจําเป็นต้องได้รบัอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งนั �น ให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยพจิารณาขนาดของ
รายการเทยีบกบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 

4. การทํารายการหรอืการดําเนินการใด ๆ ซึ�งมนัียสําคญัหรอืมผีลต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึ�งเป็นเรื�องที�จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) ให้กรรมการบรษิัทมหีน้าที�ในการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทั และ/
หรอื การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แล้วแต่กรณี) เพื�อพจิารณาอนุมตัเิรื�องดงักล่าวก่อนที�บรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมจะจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื�อพจิารณาอนุมตัิก่อนการทํา
รายการหรอืดําเนินการในเรื�องนั �น โดยในการนี� ให้บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข 
ขั �นตอนและ วิธีการที�เกี�ยวข้องกับเรื�องที�จะขออนุมตัินั �นตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ ์ต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที�ไม่ขดัแย้ง) อย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

 
9.5 การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายหา้มมใิหก้รรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นําความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที�ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื�นไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม รวมทั �งต้องไม่ทําการซื�อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลภายใน ทั �งนี� บรษิทัฯ ได้
กําหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 10/2559 วนัที� 8 
พฤศจกิายน 2559 ซึ�งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี� 

1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เกี�ยวกบัหน้าที�ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนเอง 
คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตาม
แนวทางที�กําหนดไวใ้นมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

2) กําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ รวมทั �งคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะจดัทํา และเปิดเผย
รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) และจดัส่งสําเนา
รายงานนี�ใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัในวนัเดยีวกนักบัที�ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์

3) กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที�ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที�เป็น
สาระสําคัญซึ�งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรพัย์จะต้องงดการซื�อขายหลักทรพัย์ของ  
บรษิัทฯ นับแต่วนัสุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรอืวนัสิ�นสุดของรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัทฯ (แล้วแต่กรณี) 
จนถึงวนัที�งบการเงนิหรอืข้อมูลภายในที�เกี�ยวขอ้งนั �นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั �วโมง
ภายหลงัจากที�ขอ้มูลดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว
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จะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนั �นให้ผู้อื�นทราบจนกว่าจะไดม้กีารแจ้งขอ้มูลนั �นต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ทั �งนี�  หากมีการกระทําอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตาม
ขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิัทฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั �งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การ
ตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนักงาน  

 
9.6 นักลงทนุสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ จดัใหม้หีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ ซึ�งเป็นหน่วยงานที�เป็นศูนยก์ลางในการเชื�อมต่อระหว่างบรษิทัฯ 
และบุคคลภายนอกที�มส่ีวนไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ เช่น ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห ์นักลงทุน คูค่า้ทางธุรกจิ หน่วยงาน
กํากบัดแูล และสื�อมวลชน เพื�อชว่ยใหม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ มคีวามเขา้ใจขอ้มลูของบรษิทัฯ อย่าง
ถูกตอ้ง และสื�อสารขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในปี 2563 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดม้โีอกาสพบปะผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และนักลงทุน ผ่านกจิกรรม
ต่างๆ เพื�อนําเสนอขอ้มลูบรษิทัฯ และผลการดาํเนินงาน  สรุปไดด้งันี� 

การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลกัทรพัย ์
Opportunity Day 1 ครั �ง 
การเขา้พบที�บรษิทัฯ  5 ครั �ง 
การประชุมผ่านทางโทรศพัท ์/ Online meeting 4 ครั �ง 
การเปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ละเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 12 ครั �ง 

นักลงทุนหรอืผูส้นใจสามารถสอบถามขอ้มลูของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางดงันี� 
1) ทางจดหมาย : 

นักลงทุนสมัพนัธ ์
บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 
251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

2) ทางโทรศพัท ์: 66 (0) 2079 9888 ต่อ 1403 
3) ทางโทรสาร : 66 (0) 2079 9829 
4) ทางอเีมล ์: ir@leogloballogistics.com 
5) ทางเวบ็ไซต ์: www.leogloballogistics.com 

 
9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

9.7.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชปีระจําปี และการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล 
ให้แก่บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากัด ซึ�งเป็นสํานักงานสอบบญัชขีองบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย
สาํหรบัรอบปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงนิรวม 2,150,000 บาท   

ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 เมื�อวนัที� 31 มนีาคม 2563 มมีตอินุมตัแิต่งตั �งผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�ง
ดงัต่อไปนี� (1) นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อรยิาพร ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4843 (2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4474 และ (3) นายชยัศิร ิเรอืงฤทธิ �ชยั ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4526 แห่งบรษิัท   
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัการตรวจสอบบญัชแีละ

mailto:ir@leogloballogistics.com
http://www.leogloballogistics.com


                   บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
  88 

การสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลสําหรบัรอบปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจํานวนเงนิรวม 2,150,000 
บาท 

9.7.2 ค่าบรกิารอื�น (Non-audit Fee) 

- ไม่ม ี- 
 
10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
10.1  นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ ได้ตระหนักถงึความสําคญัของการดําเนินธุรกิจใหเ้ตบิโตอย่างยั �งยนืภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
เศรษฐกจิ สงัคมและสิ�งแวดลอ้มอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ซึ�งบรษิทัฯ หวงัว่าการดําเนินธุรกจิภายใต้
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวมพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ ควบคู่กนัไปดว้ย 

 
10.2 การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.2.1 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดงันี� 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นที�จะประกอบธุรกจิดว้ยความซื�อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตั �งมั �นที�จะแขง่ขนัทาง
การคา้ตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสมอภาคกนั รวมถึง
ปฏเิสธพฤตกิรรมใดๆ กต็ามที�ขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แขง่ทาง
การคา้ การเรยีกรบั  และไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจรติทางการคา้ เป็นตน้ นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัไดเ้คารพต่อสทิธิ
ในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื�น โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้กําหนดเกี�ยวกบัสทิธใิน
ทรพัย์สนิทางปัญญา อาท ิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มลีิขสทิธิ �ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั �ง บรษิัทฯ มี
โครงการรณรงค์การส่งเสรมิและปลูกจติใต้สํานึกให้แก่บุคลากรของบรษิทัฯ ในทุกระดบัชั �นให้เกดิความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมดว้ย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

 บรษิทัฯ มกีารบรหิารกจิการบนพื�นฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมั �นในหลกัการการกํากบัดแูลกจิการ และ
ปฏบิตัติามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั การใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจา้หน้าที�ของรฐั
หรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัฯ ไดก้ําหนดโครงสรา้งองค์กรใหม้กีารแบ่งหน้าที�ความรบัผดิชอบ กระบวนการทาํงาน และ
สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้คีวามชดัเจน เพื�อใหม้กีารถ่วงดุลอํานาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ มนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิตัติอ่ผูท้ี�มส่ีวนเกี�ยวขอ้งไม่ว่าจะ
เป็นพนักงาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ
เสรภีาพที�เท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ั �นพื�นฐาน และไม่เลอืกปฏบิตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื�องของเชื�อชาต ิสญัชาต ิศาสนา 
ภาษา สผีิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม  รวมถึงจดัให้มกีารดูแลไม่ให้ธุรกิจของ
บรษิทัฯ เขา้ไปมส่ีวนเกี�ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น 
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นอกจากนี� บรษิทัฯ ไดส่้งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารมส่ีวนร่วม
ในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางในการรอ้งเรยีนสําหรบัผูท้ี�ไดร้บัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจาก
การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และดาํเนินการเยยีวยาตามสมควร  

ทั �งนี� เพื�อให้การเคารพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทฯ ไดด้ําเนินการสรา้งองค์ความรูด้า้น
สทิธิมนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสทิธมินุษยชน นอกจากนี� บรษิัทฯ ยงัได้
ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและมูลนิธิมหาไถ่ (พัทยา) ร่วมกันจัดทําโครงการ Document Center (Key 
Operator) โดยให้ผูพ้กิารในมูลนิธฯิ ทํางานในส่วนของการคยี์ขอ้มูลซึ�งสามารถช่วยลดขั �นตอนการทํางานของแผนก
ปฏบิตักิารและยงัสามารถต่อยอดไปถงึการเป็นศูนย์กลางขอ้มูล (Document Center) ในอนาคตได ้โดยบรษิทัฯ ไดร้บั
ใบประกาศนียบตัรจากการเขา้ร่วมเป็น 1 ในบรษิทัเอกชนชั �นนําจาก 200 องคก์ร ที�ร่วมโครงการ “สานพลงัสู่มิติใหม่ 
สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อตัรา” เพื�อช่วยลดความเหลื�อมลํ�าใหค้นพกิารที�อาศยัอยู่ในพื�นที�ห่างไกลใน
ชนบทไดม้โีอกาสไดท้าํงานและสรา้งประโยชน์ใหส้งัคม 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสําคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น
ปัจจยัที�จะช่วยเพิ�มมูลค่าของกิจการและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเติบโตอย่างยั �งยนืของ
บรษิทัฯ ในอนาคต ทั �งนี� บรษิทัฯ ไดก้ําหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี� 

1. เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 
2. จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงื�อนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการกําหนดค่าตอบแทน และการ

พจิารณาผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการทาํงานที�เป็นธรรม  
3. ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารจดัอบรม สมันา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลากรเขา้ร่วมสมัมนา 

และฝึกอบรมวชิาการด้านต่างๆ ที�เกี�ยวข้องเพื�อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร 
รวมถงึปลูกฝังทศันคตทิี�ด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการทาํงานเป็นทมีแก่บุคลากร 

4. จดัให้มสีวสัดิการด้านต่างๆ สําหรบัพนักงานตามที�กฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากที�กฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสุขภาพ และประกนัอุบตัิเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงนิ
ช่วยเหลอืประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศกึษาแก่บุตร และเงนิช่วยฌาปนกจิ เป็นตน้ 

5. จดัใหม้บีรกิารตรวจสุขภาพประจําปีแก่บุคลากรทุกระดบัชั �นของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากปัจจยัความ
เสี�ยงตามระดบั อายุ เพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

6. ดําเนินการให้พนักงานปฏิบตัิงานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสุีขอนามยัในสถานที�ทํางานที�ด ีโดยจดัให้มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติสํานึกด้านความปลอดภัย รวมถึง
จดัการฝึกอบรม และส่งเสรมิให้พนักงานมสุีขอนามยัที�ดโีดยได้มกีารจดัการตรวจสุขภาพประจําปี และ
ดแูลสถานที�ทาํงานใหถู้กสุขลกัษณะ มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ  

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคดิเห็น หรอืร้องเรยีนเกี�ยวกบัการปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรม
หรอืการกระทาํที�ไม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนักงานที�รายงานเรื�องดงักล่าว 
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ในปี 2563 ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรม ดงันี� 
· การอบรมพนักงานเกี�ยวกบั Products & Services ทั �งในและนอกสถานที� 

            
 

            
 

· การซอ้มอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื�องตน้ 

            
 

· การตรวจสุขภาพประจาํปี และฉีดวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ ่
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5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิัทฯ มุ่งมั �นที�จะพฒันาบรกิารของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยเพื�อความพงึพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
และยดึมั �นในการปฏบิตัติ่อลูกคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ ความซื�อสตัย์ และเอาใจใส่ลูกคา้เสมอืนเป็นบุคคลในครอบครวั
ของบรษิทัฯ ดงันี� 

1. บรษิัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ  ซึ�งนอกเหนือจากการพฒันา
ระบบการบริหารการบริการที�มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจในการจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัเพื�อใหลู้กคา้ไดร้บับรกิารที�มคีุณภาพและประสทิธภิาพมากที�สุด 

2. บรษิัทฯ ยดึมั �นในการตลาดที�เป็นธรรม โดยมนีโยบายในการดําเนินการให้ลูกค้าได้รบัขอ้มูลเกี�ยวกับ
บรกิารของบรษิทัฯ ที�ถูกตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณาเกนิจรงิ เพื�อใหลู้กคา้มขีอ้มูลที�ถูกต้อง
และเพยีงพอในการตดัสนิใจ  

3. บรษิทัฯ คํานึงถงึความปลอดภยัของสนิคา้ และมุ่งมั �นที�จะใหลู้กคา้ได้รบับรกิารที�มคีุณภาพและมคีวาม
ปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในระดบัสากล และตามที�กฎหมาย
กําหนด  รวมถึงมกีารพฒันาและปรบัปรุงพฒันาบรกิารอยู่เสมอ เพื�อให้ลูกค้ามคีวามมั �นใจในคุณภาพ 
มาตรฐานที�จะไดร้บัจากบรกิารของบรษิทัฯ 

4. บรษิัทฯ จดัให้มีระบบลูกค้าสมัพนัธ์เพื�อใช้ในการสื�อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรบัเรื�องร้องเรยีน
เกี�ยวกับคุณภาพของบรกิารอย่างมีประสทิธภิาพผ่านทางโทรศพัท์หรอืทางเว็บไซต์ เพื�อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

5. บรษิทัฯ จะรกัษาขอ้มลูของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมใ่ชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางที�มชิอบ 
6. บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ เพื�อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างลูกคา้ และระหว่างลูกคา้กบับรษิทัฯ 

ใหย้ั �งยนื  

6. การดแูลรกัษาสิ�งแวดล้อม 

บรษิัทฯ ให้ความสําคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดูแลรกัษาสิ�งแวดล้อมโดยบรษิัทฯ ดําเนินการและ
ควบคุมให้การให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการดูแลรกัษา
สิ�งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อการดแูลรกัษา และหลกีเลี�ยงการทาํลายสิ�งแวดลอ้ม จดัหาระบบรกัษา
สิ�งแวดลอ้มทั �งที�กําหนดเป็นแนวทางปฏบิตั ิและเป็นอุปกรณ์ในการดําเนินธุรกจิ เช่น การคดัแยกประเภทของกระดาษ
หรอือุปกรณ์สํานักงานต่างๆ เพื�อนํากลบัไปรไีซเคลิใหม่หรอืนําไปทําลายให้ถูกต้องและไม่เป็นมลพษิต่อสิ�งแวดล้อม 
เป็นตน้ 

นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนการดูแลรกัษาสิ�งแวดล้อมในการสนับสนุนการใชว้สัดุที�เป็นมติรต่อสิ�งแวดล้อม 
หรือ ขยายผลิตภัณฑ ์พาเลทกระดาษ (“Paper pallet”) เนื�องจากพาเลทที�ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ทํามาจากไม้และ
พลาสตกิ ซึ�งอาจเป็นขยะที�ใชเ้วลาทาํลายหลายปีหรอืเป็นมลพษิกบัสิ�งแวดล้อม การที�บรษิทัฯ ใหบ้รกิารโดยสนับสนุน
การใช้พาเลทกระดาษนั �น ส่งผลดหีลายประการต่อลูกค้า เช่น ช่วยทําให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการรมควนัเพื�อกําจดั
แมลงสําหรบับรรจุภณัฑ ์ที�เป็นไมเ้พื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของแมลงในกรณีที�ต้องการขนส่งสนิคา้ไปยงัต่างประเทศ   
นอกจากนี� เมื�อใชพ้าเลทกระดาษจนเสื�อมสภาพแล้ว  สามารถนํากระดาษกลบัมารไีซเคลิไดใ้หม่ หรอืถ้าหากต้องการ
ทาํลาย กส็ามารถไดง้า่ยและรวดเรว็   ไม่เหลอืเป็นขยะที�เป็นพษิต่อสิ�งแวดลอ้ม 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบายในการใหค้วามช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม 
บรษิทัฯ ไดร้่วมเป็นกรรมการของชุมชน มหีน้าที�ช่วยเหลอืและสนับสนุนชุมชน เช่น การใหใ้ชส้ถานที�ของ  บรษิทัฯ ใน
การจดัประชุมกรรมการหมู่บ้าน การช่วยเหลือชุมชนในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ติดตั �งเครื�องสูบนํ�าเมื�อเกิด
เหตุการณ์นํ�าท่วม  

ในปี 2563 บรษิัทฯ ร่วมกบัมูลนิธมิีชยัพฒันา จดัตั �งฟาร์มวสิาหกิจและแปลงเกษตรในโรงเรยีน ในโครงการ 
“แปลงเกษตรเพื�อขจดัความยากจน” ใหก้บัโรงเรยีนบ้านแสลงพนักระเจา จงัหวดับุรรีมัย์ เพื�อบูรณาการดา้นการศกึษา
ขั �นพื�นฐาน ผสมผสานไปกบัการฝึกทกัษะอาชพีดา้นการเกษตรใหก้บันักเรยีน เพื�อเพิ�มโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หก้บั
โรงเรยีน นักเรยีน และผูป้กครอง รวมทั �งช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชนใหด้ขีึ�น 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 

10.2.2 การจดัทาํรายงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ มหีลกัการ และแนวทางในการจดัทาํรายงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพื�อเปิดเผยขอ้มูล
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมที�บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํ และกจิกรรมที�บรษิทัฯ ไดจ้ดัขึ�นเพื�อพฒันาสงัคมรวมถงึกจิกรรมเพื�อสรา้ง
การมส่ีวนร่วมของพนักงานในบรษิทัฯ  
 
10.3  การดาํเนินธรุกิจที�มีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

- ไม่ม ี- 
 
10.4  กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม (After Process) 

บรษิัทฯ มกีารดําเนินกิจกรรมเพื�อสงัคมอย่างต่อเนื�องมาโดยตลอดโดยได้จดักิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสงัคม 
และสิ�งแวดล้อมสําหรบักิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการบรจิาคสิ�งของจําเป็นและช่วยเหลอืผู้ประสบภยัที�
ได้รบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โครงการช่วยเหลอืเด็กด้อยโอกาสและเด็กพกิาร โครงการโรงเรยีนนี�เพื�อน้องเพื�อ
พฒันาโรงเรยีนในชนบท ซึ�งดาํเนินการซ่อมแซมโรงเรยีนมาทั �งหมด 3 โครงการ  โครงการปลูกป่า โครงการอนุรกัษ์เต่า
ทะเลและคนืปะการงัสู่ทะเลไทย เป็นตน้ 
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นอกจากนี� บรษิทัฯ ยงัไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัของการพฒันาบุคลากรในสายงานธุรกจิโลจสิตกิส ์ซึ�งในปัจจุบนั  
พนักงานที�มคีวามรูท้างด้านโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนในธุรกิจนี�ยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการ บรษิัทฯ จงึได้ร่วม
สนับสนุนโครงการพฒันาบุคลากรในระดบัปรญิญาตร ีสาขาโลจสิติกส์ ด้านธุรกจิพาณิชยนาว ี ที�สมาคมผู้รบัจดัการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)  และมหาวทิยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา ได้ร่วมกนัจดัขึ�น เพื�อพฒันาและผลิต
บณัฑติในระดบัปรญิญาตรใีหเ้ป็นบุคลากรที�มคีวามรู ้ความสามารถในงานด้านการบรหิารจดัการทางดา้นธุรกจิโลจสิ 
ตกิสแ์ละพาณิชยนาวไีด ้ โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ไดม้อบทุนสนับสนุนใหก้บันักศกึษาที�ผ่านเกณฑ ์ในโครงการจํานวน  
8 คน  และในระยะเวลาของการศกึษา นักศกึษาที�ไดร้บัทุนสามารถมาฝึกงานกบัทางบรษิทัฯ เพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์
ในการทาํงานทางดา้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิสอ์กีดว้ย 
 
10.5  การป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั  

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั �งที� 1/2560  วนัที� 27 มีนาคม 2560 บรษิัทฯ ได้กําหนดแนวทางการ
ปฏบิตัเิกี�ยวกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกี�ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี� 

1. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ดําเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ
ทั �งทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนันี�อย่างสมํ�าเสมอ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ มหีน้าที�ต้องรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการกระทําที�เขา้ขา่ยการ
ทุจรติคอรร์ปัชนัที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลที�รบัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอืใน
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

3. บรษิัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้รอ้งเรยีนที�แจ้งเรื�องการทุจรติคอร์รปัชนั รวมทั �งบุคคลที�ให้ความ
ร่วมมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชนั 

4. คณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร และฝ่ายจดัการตอ้งปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการทุจรติ 
คอรร์ปัชนั และมหีน้าที�ในการใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื�อสื�อสารไปยงั
พนักงานและผู้ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั �งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื�อให้
เหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงของสภาพธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนดของกฎหมาย 

5. ผูท้ี�กระทําการทุจรติคอรร์ปัชนัจะต้องไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบที�บรษิทัฯ กําหนดไว ้และอาจ
ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั �นผดิกฎหมาย 

6. บรษิัทฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรูใ้ห้แก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทฯ ให้มี
ความเขา้ใจในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั และส่งเสรมิดา้นคุณธรรม ความซื�อสตัย์
ความรบัผดิชอบ และภาระหน้าที�ของตน  

7. บรษิทัฯ สนับสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรอืบุคคลอื�นที�ต้องปฏบิตัหิน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ รายงานการละเมดิ
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ  

8. บรษิทัฯ มนีโยบายในการสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื�อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจา้งของบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรมและเพยีงพอ เพื�อ
ป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนัภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงานและลูกจา้งของบรษิทัฯ 

9. เพื�อความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื�องที�มคีวามเสี�ยงสูงกบัการเกดิการทุจรติคอร์รปัชนัในเรื�องดงัต่อไปนี� ให้
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 
9.1. การให้ มอบ หรอืรบัของกํานัล และการเลี�ยงรบัรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 

เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูค่าที�เหมาะสม 
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9.2. การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้อง
มั �นใจว่าการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอําพรางการตดิสนิบน 

9.3. ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอื�นๆ กบัหน่วยงานภาครฐั
หรอืเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี� กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งไม่ใหห้รอืรบัสนิบนในทุกขั �นตอนของการดาํเนินกจิการ 

 
11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 
 
11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัต่อระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 2/2563 เมื�อวนัที� 31 มนีาคม 2563 ซึ�งมกีรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมการประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของ
บรษิัทฯ ตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ตามเอกสารแนบ 4) โดยการสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิจากผูบ้รหิารในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) องคก์รและสภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
2)  การประเมนิและบรหิารความเสี�ยง (Risk Assessment)  
3)  การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Control Activities)  
4)  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลู (Information and Communication) และ 
5)  การตดิตามและการประเมนิผล (Monitoring Activities)  

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่า บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีารจดัการบรหิารงานและระบบการควบคุมภายในที�ดี
เพยีงพอแลว้ โดยผูบ้รหิารไดส้นับสนุนใหพ้นักงานในองค์กรตระหนักถงึความสําคญัในการควบคุมภายใน และจดัใหม้ี
บุคลากรอย่างเพยีงพอที�จะดําเนินการใหร้ะบบควบคุมภายในของบรษิัทฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม เพื�อให้การ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ บรรลุวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไป
ตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีโดยบรษิทัฯ มกีารกําหนดหน้าที�และความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน รวมทั �งไดก้ําหนด
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระดบัอํานาจการบรหิารและระดบัการอนุมตัริายการที�เหมาะสมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นอกจากนี� บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ส่ีวนตรวจสอบภายในที�มคีวามเป็นอสิระในการตดิตามและประเมนิผลการควบคุม
ภายในโดยการว่าจา้งผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในซึ�งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ�งรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของบรษิทัฯ โดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื�องการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้หรอืบุคคลที�
เกี�ยวโยงกนั ซึ�งไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอื
โดยไม่มอํีานาจ สําหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื�น คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่า บรษิัทฯ มกีารควบคุมภายในที�
เพยีงพอแลว้เช่นกนั 
 
11.2 ความเห็นเกี�ยวกบัระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

บรษิัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ�งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั �ง บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช 
โธมทัสุ ไชยยศ ที�ปรกึษา จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ตามมติคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั �งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 17 พฤศจกิายน 2558 มนีายวรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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(รายละเอยีดเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3)  เพื�อทาํการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและ
การปฏบิตัติามระบบของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

สรปุผลการตรวจสอบ และผลการติดตามจากการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ ปี 2563 

# รายงาน รายละเอียด 
วนัที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบ

รายงาน 
1 รายงานผลการตดิตามการปรบัปรุง

การควบคุมภายในกระบวนการขาย
และการรบัรูร้ายได ้(ตรวจตดิตาม) 

ตรวจตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ที�ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบกระบวนการขายและการรบัรูร้ายได ้

31 ม.ีค. 63 

2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
กระบวนการบรหิารเงนิสด 

ตรวจสอบภายในสาํหรบักระบวนการบรหิารเงนิสด 13 ส.ค. 63 

3 รายงานผลการตดิตามการปรบัปรุง
การควบคุมภายในกระบวนการ
บรหิารเงนิสด (ตรวจตดิตาม) 

ตรวจตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขประเดน็ที�ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบกระบวนการบรหิารเงนิสด 

12 พ.ย. 63 

ที�ผ่านมา บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ที�ปรกึษา จํากดั ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ได้
ดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในกระบวนการต่างๆ และมกีารติดตามการแก้ไขปรบัปรุงประเดน็ที�ตรวจพบ 
และนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณารบัทราบอย่างต่อเนื�อง โดยผู้ตรวจสอบภายในได้
ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที� 3 ปี 2562 โดยได้เข้าตรวจสอบ
กระบวนการขายและการรบัรูร้ายได ้ซึ�งการปฏบิตังิานครอบคลุมระยะเวลาของการขายและรายการที�เกี�ยวขอ้งในการ
ตรวจสอบ ตั �งแต่วนัที� 1 สงิหาคม 2561 ถงึวนัที� 31 สงิหาคม 2562 และนํารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั �งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 14 พฤศจกิายน 2562 และต่อมาได้เขา้ดําเนินการตรวจติดตามผล
การปรบัปรุงการควบคุมภายในสําหรบักระบวนการดงักล่าว และนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั �งที� 
2/2563 เมื�อวนัที� 31 มนีาคม 2563 โดยมสีรุปผลการตรวจตดิตาม ดงันี� 

 
 ประเดน็ที�ตรวจพบ ผลกระทบ และความเสี�ยงตาม

รายงาน 
ข้อเสนอแนะ  

และการดาํเนินการของบริษทัฯ ผลการตรวจติดตามตามรายงาน 

1 การควบคมุการจ่ายค่าคอมมิชชนักบับุคคลภายนอกไม่เพียงพอ 
 ขอ้ตรวจพบ : 

1. พบการจ่ายเงินค่าคอมมิชชันให้กับพนักงานใน
รูปแบบเช็ค (เช็คสั �งจ่ายชื�อพนักงาน) เนื�องจาก
พนักงานขายนําเงนิส่วนตวัจ่ายใหบุ้คคลภายนอก
ล่วงหน้าเป็นจํานวนเงนิ 9,461 บาท โดยโอนเข้า
บัญชีบุคคลภายนอกในวนัที� 25 ธันวาคม 2561 
และจดัทํารายงานเพื�อจ่ายค่าคอมมิชชนัในเดือน
มกราคม 2562 บริษัทฯ ทําการจ่ายคืนพนักงาน
ขายโดยออกเช็คสั �งจ่ายในนามพนักงานขาย
ดังกล่าว ทั �งนี�  COO ซึ�งเป็นผู้มีอํ านาจสั �งจ่าย
รบัทราบ โดยการเซ็นชื�อในเอกสารประกอบการ
สั �งจ่ายเมื�อวันที�  8 มกราคม 2562 โดยที�ตาม
นโยบายของบริษัท เรื�อง ระบบการเบิกจ่ายค่า
คอมมิชชนั (FIA13) พนักงานต้องจัดทํารายงาน
เพื� อทํ าจ่ายตามรอบทีได้กําหนดไว้ และฝ่าย

ขอ้เสนอแนะ : 
1. กําหนดไม่ใหพ้นักงานจ่ายเงนิส่วนตวัใหผู้ม้สีทิธิ

ได้รบัค่าคอมมชิชนั และในกรณีเร่งด่วนหรอืเหตุ
จําเป็นอื�นๆ ควรกําหนดกระบวนการโดยให้มี
การอนุมตัจิากผูม้อีํานาจก่อนจะมกีารดําเนินการ
ใดๆ 

2. กําหนดให้มกีารตรวจสอบรายชื�อผู้มีสทิธิได้ค่า
คอมมชิชนัเทยีบกบัรายชื�อพนักงาน 

3. กําหนดให้มรีอบในการทบทวนผู้มสีทิธไิด้รบัค่า
คอมมชิชนัเป็นประจํา 

 
การดําเนินการของบรษิทัฯ : 
1. ให้ถือปฏิบัติอย่ างเคร่งครัด  ในการจ่ายค่ า

คอมมิชชั �นให้กับผู้ร ับโดยตรง กรณีที�มีความ

ผลการตดิตาม : 
1. จากการสุ่มตรวจสอบรายการจ่ายค่า

คอมมิชชัน จํานวน 10 รายการ จาก
รายการที�เกิดขึ�นระหว่างเดือนธนัวาคม 
2562 ถงึ กุมภาพนัธ์ 2563 พบว่าทั �ง 10 
รายการ มีการจ่ายเงนิให้ผู้มีสิทธิได้รบั
ค่าคอมมชิชนัถูกตอ้ง ตรงตามระยะเวลา
ที�กําหนด และมีเอกสารประกอบการ
จ่ายเงนิครบถว้น  

2. จากการตรวจสอบการขึ�นทะเบียนผู้มี
สิท ธิ ได้ ร ับ ค่ าค อ ม มิช ชัน  (บุ ค ค ล
ธรรมดา) ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 
ถงึ มกราคม 2563 พบว่ามผีูข้ ึ�นทะเบยีน
ใหม่ทั �งสิ�น  5 ราย โดยที�บริษัทฯ ได้
กํ า ห น ด ให้ แ ผ น ก ก า ร เงิน ทํ าก า ร
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 ประเดน็ที�ตรวจพบ ผลกระทบ และความเสี�ยงตาม
รายงาน 

ข้อเสนอแนะ  
และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

ผลการตรวจติดตามตามรายงาน 

ก า ร เงิ น จ ะ อ อ ก เช็ ค สั �ง จ่ า ย ใน น า ม ข อ ง
บุคคลภายนอกที�ไดร้บัค่าคอมมชิชนั 

2. ไม่มกีารทบทวนบุคคลภายนอกผู้มสีิทธิได้รบัค่า
คอมมชิชนัตามงวด 

3. ไม่มกีารตรวจสอบบุคคลภายนอกที�จะลงทะเบยีน
เป็นผู้มีสิทธิได้รบัค่าคอมมิชชันว่าเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ จัดการฝ่ ายขายเป็นผู้
ตรวจสอบขอ้มลูและอนุมตั ิโดยเอกสารค่าคอมมชิ
ชัน (CFC) จะถูกส่งมาที�ฝ่ายการเงินเพื�อทําการ
บนัทึกในระบบ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ
ไม่พบว่ามีพนักงานเป็นผู้มีสทิธิได้รบัค่าคอมมิช
ชนั 
 

ผลกระทบ : 
การไม่มีระบบการตรวจสอบรายชื�อผู้ขอขึ�นทะเบียน
เป็นผู้มีสิทธิได้ร ับค่าคอมมิชชั �น เทียบกับรายชื� อ
พนักงานหรอืคนในครอบครวัของพนักงาน อาจทําให้
เกดิความเสี�ยงด้านทุจรติคอร์รปัชั �นได้ (ผลประโยชน์
ทับซ้อน) อีกทั �งการที�พนักงานขายสามารถจ่ายเงิน
ส่วนตวัให้กบัผู้มสีทิธิได้รบัค่าคอมมชิชั �นก่อน อาจทํา
ใหเ้กดิความเสี�ยงดา้นทุจรติคอรร์ปัชั �นไดเ้หมอืนกนั คอื
อาจเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที�ไม่ใช่ความสมัพันธ์
ทางธุรกจิ แต่อาจเป็นความสมัพนัธส์่วนตวั อกีทั �งการ
จ่ายเงนิส่วนตวัไปก่อนเป็นการจ่ายเงนิที�ไม่ไดร้บัอนุมตัิ
จากผูม้อีํานาจเป็นการกระทําที�ผดิต่อนโยบายที�บรษิทั
ฯ ไดก้ําหนดไว ้
ระดบัความสาํคญั :  
ตํ�า 

จําเป็นเร่งด่วน ใหข้ออนุมตัผิู้บรหิารตั �งแต่ระดบั 
COO ขึ�นไปก่อนดําเนินการ 

2. การตรวจสอบรายชื�อผูม้สีทิธไิด้รบัค่าคอมมชิชั �น
กบัรายชื�อพนักงานของบรษิัทฯ ในทางปฏิบตัิที�
ผ่านมาผู้ขออนุมัติ ผู้อนุมัติ และผู้ที�ควบคุม
รายชื�อเจ้าหนี�  ได้ตรวจสอบโดยเคร่งครดั แต่
ไม่ได้กําหนดหรือระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติที�
เกี�ยวข้อง บริษัทฯ จะนําข้อแนะนําไปกําหนด
เพิ�มเตมิในระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าว 

3. จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้ร ับค่า
คอมมชิชั �นเป็นประจําตามความเหมาะสม 

 

ตรวจสอบรายชื�อผู้ขอขึ�นทะเบียนกับ
ทางแผนกบุคคลก่อน โดยทั �ง 5 รายไม่มี
รายชื�อเป็นพนักงานของบรษิัทฯ และมี
เอกสารประกอบการขอขึ�นทะเบียนผู้มี
สทิธไิดร้บัค่าคอมมชิชนัครบถว้น  

3. บรษิทัฯ กําหนดใหม้กีารทบทวนรายชื�อ
ผู้มสีิทธิได้รบัค่าคอมมชิชนัปีละ 1 ครั �ง 
(ล่าสุดเมื�อวันที� 21 กุมภาพันธ์ 2563) 
โดยภายหลังการทบทวนจะจัดทํ า
รายชื� อผู้มีสิทธิ �ร ับคอมมิชชันที� เป็น
ปัจจุบนั จากการตรวจสอบพบว่า มกีาร
จัดทํารายชื�อผู้มีสิทธิรบัค่าคอมมิชชัน 
ซึ�งปรบัปรุงล่าสุดเมื�อเดือนกุมภาพันธ ์
2563 โดยที�มรีายชื�อผูม้สีทิธทิั �งหมด 61 
ราย (บุคคลธรรมดา) ซึ�งเป็นรายชื�อที�
เพิ�มเตมิจากปีก่อนหน้าทั �งหมด 5 ราย 

 
สถานะ : 
ดําเนินการแกไ้ขแลว้ 
 
 

2 การแบ่งแยกหน้าที�และกาํหนดสิทธิไม่เหมาะสมในระบบ Cyber Freight Software Package (CFSP) 
 ขอ้ตรวจพบ : 

 จากการสอบทานสิทธิในระบบ Cyber Freight 
Software Package (CFSP) พบว่าพนักงานขายได้รบั
สทิธจิดัทําใบแจ้งหนี� ทําใหพ้นักงานขายระดบัผูจ้ดัการ
ขึ�นไป สามารถกําหนดราคาขายจนถึงจดัทําใบแจ้งหนี� 
ซึ�งไม่เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที�ที�เหมาะสม 
ปัจจุบนัแผนกปฏบิตักิารมหีน้าที�จดัทําใบแจ้งหนี�เพื�อส่ง
ใหก้บัผูจ้ดัการขายตรวจสอบและอนุมตั ิ 
 จากการสอบทานสรุปรายการใบแจง้หนี�ตั �งแต่วนัที� 
1 สิ งห าคม  2561 ถึ ง  30 กัน ย าย น  2562 พ บ ว่ า 
พนักงานขายระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขาย 2 ท่าน ไดจ้ดัทําใบ
แจ้งหนี�  3 รายการ รวมเป็นเงิน 47,433 บาท โดย
พนักงานขายระดับผู้จัดการทั �ง 2 ท่านเคยทํางานใน
ตําแหน่งปฏิบัติการ ก่อนที�จะได้รบัการปรบัตําแหน่ง
เป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายในเดอืนมนีาคม 2559 และ 2560 

ขอ้เสนอแนะ : 
1. ยกเลกิสทิธใินจดัทําใบแจ้งหนี�ของพนักงานขาย

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขายจํานวน 2 ท่านทนัท ี 
2. กําหนดใหม้กีารทบทวนสทิธใินระบบต่างๆ เมื�อ

พนักงานมกีารเปลี�ยนแปลงตําแหน่ง  
3. จัดให้มีการทบทวนการกําหนดสิทธิประจําปี

สําหรบัพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ
ทั �งหมดอีกครั �ง เพื�อให้สอดคล้องกบัหน้าที�เพื�อ
เป็นไปตามหลักการแ บ่งแยกห น้าที�  โดย
เปรียบเทียบจากขอบเขตการทํ างานของ
พนักงานแต่ละตําแหน่ง 
 

การดําเนินการของบรษิทัฯ : 
1. ยกเลิกสิทธิ �ของผู้จัดการฝ่ายขายที�มีสิทธิที�ไม่

เหมาะสม 

ผลการตดิตาม : 
1. จากการตรวจสอบสทิธใินการเขา้ใช้งาน

ระบบ CFSP ของพนักงานในแผนกขาย 
โดยทําการตรวจสอบว่า ไม่มีพนักงาน
ในระดับผู้จัดการขึ�นไปที�มีสิทธิในการ
จดัทําใบแจ้งหนี�ได้ ซึ�งปัจจุบนัในแผนก
มเีพยีงพนักงานระดบั officer จํานวน 2 
ท่าน ที�สามารถจดัทําใบแจง้หนี�ได ้

2. จากการตรวจสอบสทิธขิองพนักงานที�มี
การเปลี�ยนแปลงตําแหน่ง เช่น ลาออก 
ได้รบัการเลื�อนตําแหน่ง หรือโอนย้าย
แผนก พบว่าสทิธใินระบบของพนักงาน
ดังกล่าวได้ถูกปรบัปรุงให้เป็นไปตาม
ตําแหน่งหน้าที�ในปัจจุบนั โดยที�บรษิทัฯ 
ได้ กํ าห น ดกระบวน การว่ า  ห ากมี
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รายงาน 

ข้อเสนอแนะ  
และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

ผลการตรวจติดตามตามรายงาน 

ตามลําดบั ซึ�งสทิธจิดัทําใบแจง้หนี�ไม่ถูกยกเลกิหลงัจาก
เปลี�ยนตําแหน่ง  
 จากการสอบถามเกี�ยวกับการปรับปรุงสิทธิใน
ระบบเมื�อพนักงานมีการเปลี�ยนแปลงตําแหน่ง พบว่า
บรษิทัฯ ไม่ได้กําหนดใหม้กีารทบทวนและแก้ไขสทิธใิน
ระบบเมื�อพนักงานมีการเปลี�ยนตําแหน่ง และบรษิัทฯ 
ไม่พบสทิธิที�ไม่เหมาะสมดังกล่าวในการทบทวนสิทธิ
ประจําปี เมื�อเดอืนธนัวาคม 2561 
 
ผลกระทบ : 
การแบ่งแยกหน้าที�และกําหนดสิทธิในระบบที� ไม่
เหมาะสมในการกําหนดราคาขายและจดัทําใบแจ้งหนี� 
อาจทําให้เกิดข้อผดิพลาดในการจดัทําใบแจ้งหนี� และ
อาจมีการเอื�อประโยชน์ให้กับลูกค้าบางราย โดยที�
พนักงานขายระดับผู้จดัการฝ่ายขายสามารถจดัทําใบ
แจง้หนี�ใหสู้งหรอืตํ�ากว่าราคาที�ระบุไวใ้นใบเสนอราคาที�
ไดต้กลงกนั  
นอกจากนี� การไม่ทบทวนสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูในระบบ
เมื�อพนักงานมกีารเปลี�ยนแปลงตําแหน่ง ทําใหม้คีวาม
เสี�ยงใหพ้นักงานมสีทิธทิี�ไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที�
และความรบัผดิชอบ 
 
ระดบัความสาํคญั:  
ตํ�า 

2. เปลี�ยนแปลงสิทธิของผู้ใช้งานให้เหมาะกับ
หน้าที�ที�มกีารเปลี�ยนแปลงทนัท ี

3. แผนก IT จะทําหน้าที�สอบทานและทกัท้วงการ
ให้สิทธิ �ที�ไม่เหมาะสมตามหลักการแบ่งแยก
หน้าที�ในการทบทวนสทิธปิระจําปี 

 

พนักงานเข้าเงื�อนไขดังกล่าว แผนก
บุคคลจะทําการส่งอเีมลแ์จง้ใหทุ้กแผนก
รบัทราบ โดยที�ทางแผนก IT จะทําการ
ปรบัปรุงสทิธใินระบบเมื�อได้รบัการแจ้ง
จากแผนกบุคคล ทั �งนี�รอบระยะเวลาที�
ทําการติดตามการปรบัปรุงแก้ไข ไม่มี
พนักงานเลื�อนตําแหน่งและโอนย้าย
แผนก) 

3. จากการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ
ประจําปีสาหรบัพนักงานฝ่ายขายและ
ฝ่ายปฏิบัติการในระบบ พบว่ามีการ
ดําเนินการเป็นไปตามที�ได้กําหนดไวใ้น 
IT policy ล่าสุดเมื�อเดอืนธนัวาคม 2562 
โด ย ทํ าก ารด าว น์ โห ล ด สิท ธิ ข อ ง
พนักงานทุกแผนกออกมาจากระบบ 
แล้วส่งไปยังแผนกต่าง ๆ เพื�อยืนยัน
ความถูกต้องภายในระยะเวลาที�กําหนด
ซึ�งนโยบายกําหนดว่า บรษิัทฯ ต้องทา
การทบทวนสทิธใินระบบอย่างน้อยปีละ 
1 ครั �ง 
 

สถานะ : 
ดําเนินการแกไ้ขแลว้ 
 

3 การควบคมุเกี�ยวกบัวงเงินเครดิตที�ให้กบัลูกค้าไม่เพียงพอ 
 ขอ้ตรวจพบ : 

1. การสอบทานวงเงินเครดิตประจําปี ไม่ได้จัดทํา
อย่างครบถว้น โดยแผนกการเงนิไดส้อบทานวงเงนิ
เครดิตปีละ 1 ครั �ง เพื�อประเมินไม่ให้มีลูกค้าที�มี
ยอดเครดิตสูงเกินกว่าที�จําเป็น โดยทําการสอบ
ทานเฉพาะลูกค้าที�มียอดคงค้างเท่านั �น จากการ
ตรวจสอบ พบว่าลูกค้าบางรายมีวงเงินเครดิตสูง
กว่าค่าบริการในช่วง สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 
2562 

2. การขยายวงเงนิเครดิตชั �วคราวไม่ได้ถูกปรบักลับ
ตามเวลาที�กําหนด จากการสอบทานการปรับ
วงเงินเครดิตชั �วคราว มีวงเงินเครดิตของลูกค้า
จําน วน  3 รายการที� ไ ม่ ได้ ถู กป รับกลับต าม
ระยะเวลาที�กําหนด  

 
ผลกระทบ : 
1. การใหว้งเงนิเครดติ การประเมนิวงเงนิเครดติ และ

การปรบัวงเงนิเครดิตที�ไม่เหมาะสม อาจมีความ
เสี�ยงที�จะเกดิการผดินัดชําระหนี�และเกดิหนี�สญู 

ขอ้เสนอแนะ : 
1. การทบทวนวงเงนิประจําปีบรษิทัฯ ควรพจิารณา

จากลูกค้าที�มีการให้บรกิารในปีที�ประเมนิและปี
ก่อนหน้าเพื�อให้มั �นใจว่าการประเมินดังกล่าว
เป็นไปอย่างครบถว้น  

2. การปรบักลบัของวงเงนิชั �วคราวของพนักงาน
แผนกการเงินควรได้ร ับการสอบทานโดย
หัวหน้างานอย่างสมํ� าเสมอ เพื�อให้มั �นใจว่า
วงเงนิชั �วคราวได้ถูกปรบักลบัอย่างทนัเวลาและ
ครบถ้วน ทั �งนี�บรษิัทฯ ควรพิจารณาการตั �งค่า
การแจ้งเตอืนในระบบปฏบิตักิารเมื�อใกล้ถงึเวลา
ครบกําหนดการปรบัวงเงนิกลบั  

 
การดําเนินการของบรษิทัฯ : 
1. ทบทวนวงเงินเครดิตของลูกค้าประจําปีโดย

ทั �วถงึและเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัจํานวนเงนิที�
ลูกค้าใช้บรกิารตามข้อมูลในปีก่อนหน้าและปีที�
ประเมนิ 

2. กําหนดใหพ้นักงานที�ทําหน้าที�ขยายวงเงนิเครดติ

ผลการตดิตาม : 
1. จากการตรวจสอบการทบทวนการให้

วงเงนิเครดิตแก่ลูกค้า โดยเปรยีบเทียบ
วงเงนิเครดติในปัจจุบนักบัปรมิาณการใช้
บริการของลูกค้าย้อนหลัง 2 ปี รวมถึง
วิธีการและความครบถ้ วนของการ
ตรวจสอบ ทั �งนี� บรษิัทฯ มีการทบทวน
จํานวนวงเงนิเครดติของลูกคา้ ครั �งล่าสุด
เมื�อสิ�นเดอืนมกราคม 2563 ซึ�งมลีูกคา้ที�
ได้รบัการทบทวนและปรบัวงเงนิทั �งสิ�น 
184 ราย โดยเป็นการทบทวนลูกค้าทุก
รายที�มีรายการขายภายในปี ทางแผนก
การเงินทําการเสนอปรบัจํานวนวงเงิน
ตามปรมิาณยอดขายเฉลี�ยรายเดอืนของ
แต่ละลูกค้า โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี 
ไปใหแ้ผนกขายพจิารณา หลงัจากนั �นทํา
การบนัทกึวงเงนิใหม่ลงในระบบ 

2. จากการตรวจสอบรายงานสรุปการขยาย
วงเงินชั �วคราวที�จัดทําโดยพนักงานที�
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 ประเดน็ที�ตรวจพบ ผลกระทบ และความเสี�ยงตาม
รายงาน 

ข้อเสนอแนะ  
และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

ผลการตรวจติดตามตามรายงาน 

2. วงเงนิเครดิตที�กําหนดไม่ได้เป็นการป้องกนัไม่ให้
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าที�มียอดเครดิตเกิน
กําหนด ซึ�งอาจส่งผลใหลู้กค้ามยีอดการรบับรกิาร
สูงเกินกว่าที�บรษิัทฯ ตั �งไว้ และอาจส่งผลให้เกิด
ความเสี�ยงในการชําระหนี�ของลูกคา้ 

 
ระดบัความสาํคญั:  
ตํ�า 

ชั �วคราวจัดทํารายงานสรุปลูกค้าที�ขยายวงเงิน
ชั �วคราวเป็นรายเดือนทุกวันสิ�นเดือน เพื�อให้
หวัหน้าสอบทานระยะเวลาที�ขอขยายและสิ�นสุด 
ว่ามกีารปรบัวงเงนิกลบัไปตามวงเงนิปกติอย่าง
ถูกตอ้ง 

รบัผดิชอบการขยายวงเงนิ โดยรายการ
ขยายวงเงนิของเดอืนที�ผ่านมาและเดอืน
ปัจจุบนัจะถูกจดัทําภายในช่วงต้นเดือน
ถดัไปและมีการตรวจสอบความถูกต้อง
โดยหัวหน้างานซึ�งจากการตรวจสอบ
รายงานประจําเดือนธนัวาคม 2562 และ 
มกราคม 2563 พบว่ ารายงานขยาย
วงเงินได้ถูกจัดทําและมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยหัวหน้ างานอย่ าง
ครบถว้น 

 
สถานะ : 
ดําเนินการแกไ้ขแลว้ 

 

นอกจากนี� ผูต้รวจสอบภายในบรษิัทฯ ไดด้ําเนินการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ครั �ง
ล่าสุดในช่วงไตรมาสที� 2 ปี 2563 โดยได้เข้าตรวจสอบกระบวนการบริหารเงินสด ซึ�งการปฏิบัติงานครอบคลุม
ระยะเวลา ระหว่างวนัที� 22 ถึง 26 มถิุนายน 2563 และนํารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั �งที� 5/2563 เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2563 และต่อมาได้เขา้ดําเนินการตรวจติดตามผลการปรบัปรุงการ
ควบคุมภายในสําหรบักระบวนการดงักล่าว และนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั �งที� 6/2563 เมื�อวนัที� 
12 พฤศจกิายน 2563 โดยมสีรุปผลการตรวจตดิตาม ดงันี� 

 ประเดน็ที�ตรวจพบ ผลกระทบ และความเสี�ยงตามรายงาน ข้อเสนอแนะ และการดาํเนินการของบริษทัฯ 
1 การกาํหนดมูลค่าสูงสุดในการอนุมติัวงเงินสดย่อยและวงเงินทดรองจ่ายทั �วไปไม่สอดคล้องกบัมูลค่าในการดาํเนินงาน 
 ขอ้ตรวจพบ : 

อํานาจอนุมตัิดําเนินการ ในหัวข้อวงเงนิสดย่อยและเงินทดรองจ่ายทั �วไป 
กําหนดให้สามารถอนุมตัิตั �งวงเงนิสดย่อยได้มากกว่า 3,000,000 บาท และ
มากกว่า 5,000,000 บาท สาํหรบัเงนิทดรองจ่ายทั �วไป  
จากการสอบทานการบรหิารเงนิสดย่อย ทั �งหมด 11 วงเงนิ พบว่า วงเงนิสด
ย่อยที�มมีูลค่าสูงสุดมมีลูค่าเพยีง 150,000 บาท สาํหรบัแผนก FIAF ค่ามดัจํา
ตู้ นอกจากนี�นโยบายการเบิกจ่ายเงนิสดย่อย ยงักําหนดมูลค่าสูงสุดในการ
เบกิใชเ้งนิสดย่อยต่อรายการที� 3,000 บาทเท่านั �น 
ทั �งนี� มีจํานวนและปรมิาณการเบิกชดเชยโดยเฉลี�ยต่อเดือน ระหว่างเดือน
มถิุนายน 2562 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2563 ดงันี�  

· เงนิสดย่อย จํานวนเฉลี�ย 72,677 ถงึ 210,108 บาทต่อเดอืน  
· เงนิทดรองจ่าย จํานวนเฉลี�ย 25,890 ถงึ 67,524 บาทต่อเดอืน  

ซึ�งจะเห็นได้ว่า มูลค่าการอนุมตัิตั �งวงเงนิสดย่อยตามอํานาจการอนุมตัิการ
ดําเนินงาน ไม่สอดคล้องกบัลกัษณะโดยทั �วไปของการใช้จ่ายเงนิสดย่อยและ
เงนิทดรองของบรษิทัฯ 
 
ผลกระทบ : 
การกําหนดอํานาจอนุมตัวิงเงนิสดย่อยและวงเงนิทดรองจ่ายทั �วไปที�มากเกิน
ความจําเป็นและมากกว่าปรมิาณโดยเฉลี�ยของการใช้เงนิสดย่อยและเงนิทด
รองจ่าย เป็นการเปิดช่องให้มีการใช้เงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่ายทั �วไปไม่

ขอ้เสนอแนะ : 
บรษิทัฯ ควรสอบทานวงเงนิสดย่อยและวงเงนิทดรองจ่ายทั �วไปอย่างสมํ�าเสมอ
และพจิารณาปรบัลดจํานวนวงเงนิสูงสุดที�สามารถตั �งวงเงนิสดย่อยและวงเงนิ
ทดรองจ่ายทั �วไป เพื�อใหส้อดคล้องกบัลกัษณะการดําเนินการ และค่าเฉลี�ยของ
จานวนเงนิที�ใชง้านจรงิ 
 
การดําเนินการของบรษิทัฯ : 
ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั �งที� 5/2563 เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2563 ได้
พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขวงเงนิสดย่อยและวงเงนิทดรองจ่ายทั �วไปในอํานาจ
อนุมตัใิหส้อดคลอ้งกบัการดําเนินงาน 
 
แนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงของผูบ้รหิาร : 
ในวันที�  13 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อ
พจิารณา 

· แกไ้ขอํานาจอนุมตัดิําเนินการ โดยปรบัแกไ้ขวงเงนิอนุมตัดิงันี� 
ขอ้ 6 การตั �งวงเงนิสดย่อย 

กําหนดให้ คณะผูบ้รหิารมอีํานาจอนุมตัไิม่เกิน 500,000 บาท และกําหนดให ้
COO/CFO และ CEO มอีํานาจอนุมตัไิม่เกนิ 300,000 บาท 

· ปรบัแกไ้ขอํานาจดําเนินการอนุมตัเิกี�ยวกบัเงนิทดรองจ่ายดงันี� 
กําหนดเพิ�มขอ้ 7.2 เงนิทดรองจ่ายสาหรบัโครงการพเิศษ 
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 ประเดน็ที�ตรวจพบ ผลกระทบ และความเสี�ยงตามรายงาน ข้อเสนอแนะ และการดาํเนินการของบริษทัฯ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่าย 
ระดบัความสาํคญั :  
ตํ�า 
 

กําหนดใหผู้ม้อีํานาจขั �นต้นในการอนุมตัติั �งแต่ COO/CFO และ CEO มอีํานาจ
อนุมัติไม่เกิน 1,000,000 บาท และคณะผู้บริหารมีอํานาจอนุมัติไม่เกิน 
3,000,000 บาท 

เพิ�ม ขอ้ 7.3 เงนิทดรองจ่ายทั �วไป 
ปรบัแก้ไขให ้COO/CFO และ CEO มอีํานาจอนุมตัไิม่เกนิ 300,000 บาท เงนิ
ท ด รอ ง จ่าย ทั �ว ไป ที� เกิ น ก ว่ า  300,000 บ าท  เป็ น อํ าน าจอ นุ มัติ ข อ ง
คณะกรรมการบรษิทั 
 
ผลการติดตาม 
จากการตรวจสอบระเบียบปฏิบัติ MP ฉบับที� ��/���� เรื�องอํานาจอนุมัติ
ดําเนินการ ซึ�งมผีลตั �งแต่วนัที� �� สงิหาคม ���� พบว่า บรษิทัฯ แกไ้ขอํานาจ
อนุมตัดิําเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัวงเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่ายทั �วไป ตามที�
ระบุไวใ้นแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงของผูบ้รหิารแลว้ 

2 การใช้บญัชีแยกประเภทเงินสดย่อยและการแบ่งแยกหน้าที�ยงัไม่เหมาะสม 
 ขอ้ตรวจพบ : 

สาํนักงานใหญ่ 
1. มีรายการที�บันทึกผ่านบัญชีเงินสดย่อยแต่มีมูลค่าไม่สอดคล้องกับ

นโยบายเงนิสดย่อย ซึ�งถูกใชบ้นัทกึรายการค่าใชจ่้ายประเภทอื�น ๆ ทําให้
ไม่สามารถแยกรายการเงนิสดย่อยที�แทจ้รงิออกมาได ้ 
· รายการที�เป็นการจ่ายเชค็หรอืโอนค่าใช้จ่ายที�บรษิทัฯ สํารองจ่าย

ให้กับลูกค้าล่วงหน้าหลายรายการรวมกันซึ�งมีมูลค่าเกิน 3,000 
บาท เช่น ค่ามดัจําตู้สาหรบัขนสินค้าและค่าใช้จ่ายสายเรอือื�นๆ 
เป็นต้น รายการจ่ายเชค็หรอืโอนดงักล่าวจงึผูกไวก้บับญัชเีงนิสด
ย่อย (100000) และไม่ได้ระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในสมุด
บญัชีแยกประเภททั �วไป นอกจากนี�บรษิัทฯ ยงัไม่มีการกําหนด
ประเภทหรอืรหสัเอกสารสาหรบัการบนัทกึรายการเงนิสดย่อย 

· รายการเงนิสดย่อยที�เกิดขึ�นหลายๆ รายการถูกบันทึกรวมเป็น
หนึ�งรายการในระบบบัญชี ซึ�งเป็นการจ่ายด้วยเช็คเงินสดและ
บรษิัทฯ นําไปเบกิเงนิสดจากธนาคารเพื�อจ่ายให้ลูกค้า ทําให้ต่อ
หนึ� งรายการมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท และยังไม่ได้ระบุ
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายนั �น ๆ โดยระบุชื�อผู้เบิกเงินสดย่อย
รายการนั �น ๆ หรอืชื�อลูกคา้แทน 

สาํนักงานสาขา 
1. ผู้ดูแลรกัษาเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่ายคอื Accounting Manager มี

หน้าที�อนุมตัิใบเบิกเงนิสดย่อย จดัเตรยีมเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 
และบนัทึกบญัชใีนระบบ ซึ�งเป็นระบบบญัชีเดียวกบัสํานักงานใหญ่ โดย 
Accounting Manager เป็นผู้มีอํานาจสั �งจ่ายเช็คร่วมกับ Assistant to 
Management ซึ�งเป็นการแบ่งแยกหน้าที�ในการบนัทึกบัญชีรายการเงนิ
สดย่อยและเงนิทดรองจ่ายที�ไม่เหมาะสม ทั �งนี� จากการสอบถามผูจ้ดัการ
ฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินที�สํานักงานใหญ่ แจ้งว่าสํานักงาน
ดังกล่าวมีพนักงานที�มีหน้าที�รบัผิดชอบด้านบัญชีจํานวน 1 ท่านที�อยู่
ภายใตฝ่้ายบญัชแีละการเงนิซึ�งคอื Accounting Manager ในปัจจุบนัจาก
เดิมจํานวน 3 ท่าน จึงทําให้มีข้อจํากัดในการแบ่งแยกหน้าที�งานให้
เหมาะสม 

2. การบนัทกึบญัชรีายการเงนิสดไม่ได้ระบุรายละเอยีดของค่าใช้จ่ายที�จ่าย

ขอ้เสนอแนะ : 
สาํนักงานใหญ่ 
1. ควรแยกประเภทบญัชสีาหรบัเงนิสดย่อยและค่าใชจ่้ายที�จ่ายดว้ยเชค็หรอื

โอนออกจากกนัใหช้ดัเจน 
2. ควรกําหนดประเภทของเอกสารที�ใชส้าหรบัการเบกิเงนิสดย่อย  
3. ควรแยกบนัทกึรายการเงนิสดย่อยแต่ละรายการ และควรระบุรายละเอยีด

ของค่าใชจ่้ายในสมุดบญัชแียกประเภททั �วไป 
สาํนักงานสาขา 
1. ควรกําหนดแนวทางการบนัทึกบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี

โดยสมุดบญัชแียกประเภททั �วไป (General Ledger) ควรระบุรายละเอยีด
ของค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นตามเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี

2. ควรกําหนดให้มผีู้สอบทานความถูกต้อง โดยแยกจากผู้มีหน้าที�บันทึก
บญัชีระหว่างข้อมูลที�บนัทึกบญัชีและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี
สําหรบัรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัเงนิสด ทั �งนี�ควรกําหนดให้มกีารสอบทาน
รายการอย่างน้อยทุกสิ�นเดอืน 

 
การดําเนินการของบรษิทัฯ : 
1. เบื�องต้นดําเนินการแยกประเภทรายการระหว่างเงนิสดย่อยกบัรายการ

จ่ายเชค็หรอืโอนออกจากกนัใหช้ดัเจน 
2. จะกําหนดประเภทของเอกสารเงินสดย่อยออกมาให้ชัดเจนโดยจะ

ปรบัปรุงในระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�จะตดิตั �งใหม่ในอนาคต 
3. กําหนดใหม้ผีูส้อบทานความถูกตอ้งของเอกสารและการบนัทกึบญัชขีอง

สานักงานร่มเกล้าที�เกี�ยวข้องกบัเงนิสดอย่างน้อยทุกสิ�นเดอืน ซึ�งได้เริ�ม
ดําเนินการแลว้ตั �งแต่งวดบญัชเีดอืนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 
 
 
ผลการติดตาม 
- จากการตรวจสอบสมุดบญัชแียกประเภททั �วไป (General Ledger) บญัชเีงนิ
สดย่อย (������) ในเดอืนกนัยายน ���� พบว่า ไม่มรีายการที�เป็นการจ่าย
เชค็หรอืการโอนค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ รวมอยู่ในบญัชดีงักล่าว และจากการ
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 ประเดน็ที�ตรวจพบ ผลกระทบ และความเสี�ยงตามรายงาน ข้อเสนอแนะ และการดาํเนินการของบริษทัฯ 
ผ่านเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่ายในสมุดบญัชแียกประเภททั �วไป และ
ไม่ได้นําส่งเอกสารประกอบรายการเงินสดมายังสํานักงานใหญ่เพื�อ
ตรวจสอบรายการ ดังนั �นรายการที�บันทึกบัญชีจึงไม่สามารถสอบทาน
ความถูกต้องเปรยีบเทียบกบัเอกสารประกอบ สําหรบัช่วงเวลาของงวด
การตรวจสอบครั �งนี� 
 

ผลกระทบ : 
การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที�จ่ายด้วยเช็คหรอืโอนในบัญชีเงนิสดย่อยและ
บญัชแียกประเภททั �วไปโดยไม่ระบุรายละเอยีดของค่าใชจ่้าย ทําใหบ้รษิทัฯ ไม่
สามารถตรวจสอบความถูกต้อง วเิคราะห์รายการเงนิสดย่อย รวมถงึรายการ
ผดิปกติต่าง ๆ ที�อาจจะเกิดขึ�นได้ และการไม่สอบทานการบนัทึกบัญชีและ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายการเงินสด อาจส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดในการบันทึกบัญชี หรอือาจเกิดการทุจรติโดยการบันทึกรายการ
ค่าใชจ่้ายที�ไม่ไดเ้กดิขึ�นจรงิ หรอืมลูค่าไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นเอกสาร 

 
ระดบัความสาํคญั:  
ตํ�า 

สุ่มสอบทานรายการเงนิสดย่อยที�ถูกบันทึกรวมเป็นหนึ�งรายการในระบบ
บัญชี เดือนกันยายน ���� จานวน � รายการ จากจํานวนทั �งหมด �� 
รายการ พบว่า ผู้ดูแลรักษาเงินสดย่อยมีการจัดทาทะเบียนคุมระบุ
รายละเอยีดรายการเงนิสดย่อยแต่ละรายการอย่างครบถว้น 

- จากการสุ่มสอบทานเอกสารการเบกิชดเชยเงนิสดย่อยของสาํนักงานร่มเกล้า 
เดือนกันยายน ���� จานวน � รายการ จากจํานวนทั �งหมด � รายการ 
พบว่า มกีารลงนามสอบทานความถูกตอ้งเอกสารการเบกิชดเชยเงนิสดย่อย
และการบนัทกึบญัชโีดย Accounting Department Manager สํานักงานใหญ่ 
อย่างครบถว้น 

3 การจดัการเงินสดย่อยซึ�งไม่เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไว้ 
 ขอ้ตรวจพบ : 

1. จากการสอบทานเอกสารการคํ�าประกนัของผูถ้อืวงเงนิสดย่อย ซึ�งปัจจุบนั
บรษิัทฯ ได้มอบหมายให้มผีู้ถือวงเงนิสดย่อยทั �งหมด 10 ท่าน พบว่า มี
พนักงาน 7 ท่าน ที�ไม่มเีอกสารการคํ�าประกนั 

2. จากการสอบทานเงนิสดย่อยวงเงนิที�จดัเกบ็ที�สาํนักงานสาขา มูลค่าวงเงนิ 
10,000 บาท พบว่า ไม่ถูกสุ่มตรวจนับอย่างสมํ�าเสมอ โดยแผนกบัญชี
หรอืบุคคลที�ได้รบัมอบหมาย ตามที�ระบุในนโยบาย WI-FIA24 การตั �ง
วงเงนิสดย่อยและวธิกีารตรวจสอบเงนิสดคงเหลอืในมอื (Petty Cash) 

 
ผลกระทบ : 
1. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายที�บรษิัทฯ กําหนดไว้ อาจทําให้บรษิัทฯ เกิด

ความเสี�ยงในการสูญเสยีเงนิสด ที�ดูแลรกัษาโดยพนักงานที�เกี�ยวขอ้งหรอื
ที�ไดร้บัมอบหมาย และไม่สามารถตดิตามจากผูค้า้ประกนัได ้

2. การไม่สุ่มตรวจนับเงนิสดย่อยอย่างสมํ�าเสมอ อาจทําให้เงนิสดย่อยสูญ
หาย หรอืถูกนําไปใชไ้ม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี�บรษิทัฯ กําหนดไว ้

 
ระดบัความสาํคญั:  
ตํ�า 

ขอ้เสนอแนะ : 
1. บรษิทัฯ ควรปฏบิตัติามนโยบายที�วางไว ้หรอืปรบัปรุงนโยบายดงักล่าวให้

สอดคล้องกบัสภาพการทางานและความเสี�ยงที�ทางผู้บรหิารประเมินใน
ปัจจุบนัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

2. บรษิทัฯ ควรสุ่มตรวจนับวงเงนิสดย่อยทุกวงอย่างสมํ�าเสมอ ในกรณีวงเงนิ
สดย่อยที�อยู่ห่างไกลจากสํานักงานใหญ่ บรษิทัฯ ควรมอบหมายใหบุ้คคล
อื�นที�ไม่ได้เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเงนิสดย่อย โดยไม่จําเป็นตอ้งเป็นแผนก
บญัชี ทาการตรวจนับอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั �นใจว่า เงนิสดย่อยมกีาร
เบกิใช ้และดูแลเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

 
การดําเนินการของบรษิทัฯ : 
1. บรษิัทฯ จะพิจารณาทบทวนนโยบายและปรบัปรุงนโยบายดังกล่าวให้

สอดคลอ้งกบัสภาพการทางานและความเสี�ยงในปัจจุบนั 
2. บรษิทัฯ จะสุ่มตรวจนับวงเงนิสดยอ่ยที�สาํนักงานสาขาไตรมาสละ 1 ครั �ง 
 
 
ผลการติดตาม 
- บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาทบทวนและปรบัปรุงระเบยีบปฏบิตั ิMP ฉบบัที� 
��/���� เรื�อง การคํ�าประกนัการทํางาน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการทํางานและ
ความเสี�ยงในปัจจุบนั โดยมรีายละเอยีด ดงันี� 
�. กําหนดใหม้กีารคา้ประกนัการทํางาน กบัพนักงานที�มลีกัษณะหรอืสภาพ

ของงาน ดงันี� 
�.� เฉพาะพนักงานที�ถอืเงนิสด (เงนิสดย่อย/เงนิทดรองจ่าย) หรอื 
�.� พนักงานที�ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบดูแลทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 
�. กําหนดใหม้ขีอ้ยกเวน้สาํหรบัพนักงานตามขอ้ � ที�ไม่ตอ้งคํ�าประกนัฯ ใน

กรณีที�ไดร้บัมอบหมายใหถ้อืเงนิสดหรอื ทรพัยส์นิอื�นที�เขา้ลกัษณะที�ตอ้งทาํ
คํ�าประกนั ดงัต่อไปนี� 
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 ประเดน็ที�ตรวจพบ ผลกระทบ และความเสี�ยงตามรายงาน ข้อเสนอแนะ และการดาํเนินการของบริษทัฯ 
�.� พนักงานที�มอีายุงาน ไม่ต่ากว่า � ปี ณ วนัที�ระเบยีบฉบบันี�มผีลบงัคบัใช ้
หรอื 
�.� ฝ่ายจดัการ (ระดบั �-�) มมีตใิหย้กเวน้การคํ�าประกนัฯ แก่บุคคลนั �นๆ จาก

การสอบทานอายุงานของผูถ้อืวงเงนิสดย่อยจานวน � ท่านที�ไม่มเีอกสารคํ�า
ประกนั พบว่า ผูถ้อืวงเงนิสดยอ่ยทั �งหมดมอีายุงานมากกว่า � ปี ณ วนัที�
ระเบยีบฉบบัล่าสุดมผีลบงัคบัใช ้ซึ�งเขา้เงื�อนไขขอ้ � ที�ไดร้บัการยกเวน้ไม่
ตอ้งมกีารคํ�าประกนัการทํางาน 

- สาํหรบัวงเงนิสดย่อยสาํนักงานแหลมฉบงั บรษิทัฯ ระบุว่าจะทําการสุ่มตรวจ
นับวงเงนิสดย่อยที�สาํนักงานแหลมฉบงั ไตรมาสละ � ครั �ง ซึ�งจากการ
ตรวจสอบเอกสารสุ่มตรวจนับวงเงนิสดย่อยของสาํนักงานแหลมฉบงั พบว่า 
บรษิทัฯ มกีารสุ่มตรวจนับวงเงนิสดยอ่ยประจําไตรมาสที� � ปี ���� เมื�อวนัที� 
�� กนัยายน ���� 

4 ค่าใช้จ่ายที�ไม่เข้าลกัษณะเงินทดรองจ่ายถกูบนัทึกในบญัชีเงินทดรองจ่าย (Advance Payment) 
 ขอ้ตรวจพบ : 

จากการสอบทานรายการที�ถูกบนัทึกในบญัชเีงนิทดรองจ่ายสําหรบัพนักงาน 
และบญัชเีงนิทดรองจ่ายคู่คา้ พบว่า มรีายการที�มลีกัษณะไม่เขา้ข่ายของบญัชี
เงนิทดรองจ่าย โดยไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืระเบยีบอํานาจอนุมตัขิอง
เงนิทดรองจ่าย ดงัต่อไปนี� 
1. รายการที�มลีกัษณะเป็นเงนิทดรองจ่ายใหบ้รษิทัในเครอื ซึ�งบนัทกึในบญัชี

เงนิทดรองจ่ายคู่คา้ (Advance payment to suppliers) และไม่ถูกหกัออก
ตามงวดของการจ่ายเงนิค่าใช้บรกิารตามลกัษณะของเงนิเบิกล่วงหน้า
จ่ายให้กับคู่ค้า ซึ�งรายการดังกล่าวได้รบัอนุมตัิการเบิกจ่ายโดย Chief 
Executive Officer ทั �งนี�ยงัไม่มกีารคนืเงนิทดรองจ่ายหรอืหกัเงนิจํานวน
ดงักล่าวในเดอืนมถิุนายน 2563 ซึ�งขดักบันโยบายการเบกิเงนิทดรองจ่าย
ที�ตอ้งเคลยีรเ์งนิภายใน 7 วนั 

2. รายการที�มีลกัษณะเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน โดยใช้บัญชีเงนิทดรองจ่าย
เป็นบญัชพีกัและเพื�อหกักบัเงนิเดอืน 

3. รายการขอเบกิเงนิทดรองจ่ายเพื�อซื�อของขวญัใหลู้กคา้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึ
บัญชีรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายรบัรอง ซึ�งเป็นการบันทึกบัญชีผิด
ประเภทของค่าใชจ่้าย 
 

ผลกระทบ : 
1. บริษัทฯ อาจมีการใช้เงินทดรองจ่ายที�ไม่เหมาะสมตามวัตถุประสงค ์

ระเบยีบอํานาจอนุมตัขิองเงนิทดรองจ่ายและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ 
2. บรษิทัฯ อาจไม่ไดร้บัผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืมคีวามเสี�ยงที�จะไม่ไดร้บั

เงนิคนื และการบนัทกึบญัชีไม่ถูกต้องตามลกัษณะของรายการ อาจส่งผล
ต่อการวเิคราะหร์ายการและค่าใชจ่้ายตามงวดที�ถูกตอ้ง 

 
ระดบัความสาํคญั:  
ปานกลาง 

ขอ้เสนอแนะ : 
1. บรษิทัฯ ควรสอบทานวตัถุประสงค์ เงื�อนไขและอํานาจอนุมตัขิองเงนิทด

รองจ่ายสาหรบัพนักงานและคู่คา้ใหช้ดัเจนและเหมาะสม  
2. บรษิทัฯ ควรปฏบิตัติามระเบยีบอํานาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม 

ทั �งนี�  การขออนุมัติที�นอกเหนือจากระเบียบอํานาจอนุมัติควรนําเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาเป็นกรณี 

3. บรษิทัฯ ควรบนัทกึค่าใช้จ่ายพนักงานที�จ่ายล่วงหน้าเป็นลูกหนี�พนักงาน
หรอืลูกหนี�อื�น ๆ ในรายงานทางการเงนิ และบนัทกึเงนิทดรองจ่ายเพื�อซื�อ
ของขวญั ใหถู้กประเภทบญัช ี
 

การดําเนินการของบรษิทัฯ : 
1. บรษิทัจะสอบทานวตัถุประสงค ์เงื�อนไขและอํานาจอนุมตัขิองเงนิทดรอง

จ่ายสาํหรบัพนักงานและคู่คา้ใหช้ดัเจนและเหมาะสม 
2. บรษิัทฯ จะบนัทึกค่าใช้จ่ายพนักงานที�จ่ายล่วงหน้าเป็นลูกหนี�พนักงาน

หรอืลูกหนี�อื�น ๆ ในรายงานทางการเงนิ 
3. บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงการบนัทกึบญัชคี่ารบัรองใหถู้กตอ้งตามประเภทของ

ค่าใชจ่้าย โดยบนัทกึเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มทางภาษี 
 
 
ผลการติดตาม 
ดําเนินกํารแลว้เสรจ็ 
- รายการที�มลีกัษณะเป็นเงนิทดรองจ่ายใหบ้รษิทัในเครอื ซึ�งบนัทกึในบญัชเีงนิ
ทดรองจ่ายคู่คา้ (Advance payment to suppliers) 

> บรษิทัฯ ปรบัปรุงระเบยีบปฏบิตั ิMP ฉบบัที� ��/���� เรื�อง อํานาจอนุมตัิ
ดําเนินการ เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� โดยเพิ�มประเภทของเงนิทดรอง
จ่ายสาํหรบัโครงการพเิศษ เพื�อรองรบักรณีการจ่ายเงนิทดรองประเภทอื�น 
ๆ นอกเหนือจากเงนิทดรองทั �วไป 

> บรษิทัฯ ไดร้บัชําระเงนิเงนิทดรองจ่ายคนืจากบรษิทั All Logistics ครบถว้น
แลว้ เมื�อวนัที� �� กนัยายน ���� 

> รายการที�มลีกัษณะเป็นค่าใชจ่้ายพนักงาน โดยใชบ้ญัชเีงนิทดรองจ่ายเป็น
บญัชพีกัและเพื�อหกักบัเงนิเดอืน ซึ�งจากการสุ่มสอบทานบญัชเีงนิทดรอง
จ่ายสาํหรบัพนักงาน (������) ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน ���� 
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พบว่า ไม่มรีายการหกัเงนิเดอืนพนักงานเพื�อชําระค่างวดเงนิกูย้มืของ
พนักงานกบัธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นบญัชเีงนิทดรองจ่าย รวมถงึไม่พบ
รายการจ่ายเงนิค่าแรงจูงใจ (incentive) ใหก้บัพนักงานในบญัชดีงักล่าว 

> รายการขอเบกิเงนิทดรองจ่ายเพื�อซื�อของขวญัใหลู้กคา้ บรษิทัฯ ไดท้ําการ
ปรบัปรุงแกไ้ขการบนัทกึบญัชใีหถู้กตอ้งตามประเภทของค่าใชจ่้ายเรยีบรอ้ย
แลว้ เมื�อวนัที� � สงิหาคม ���� 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
- รายการที�มลีกัษณะเป็นเงนิทดรองจ่ายให ้Leo Myanmar ซึ�งเป็นบรษิทัใน

เครอืและบนัทกึในบญัชเีงนิทดรองจ่ายคู่คา้ (Advance payment to 
suppliers) โดยจากการสอบทานเงนิทดรองจ่ายที�ใหก้บั จํานวน ���,��� 
ดอลลาร ์พบว่า ที�ประชุมคณะผูบ้รหิาร (Exe-Com) ครั �งที� ��/���� เมื�อ
วนัที� �� กนัยายน ���� มมีตเิหน็ชอบใหเ้งนิกูย้มืระยะสั �นในรปูแบบตั �ว
สญัญาใชเ้งนิจํานวน ���,��� ดอลลารส์หรฐั แก่บรษิทั Leo Myanmar เพื�อ
นํามาชําระคนืเงนิทดรองจ่าย จํานวน ���,��� ดอลลารส์หรฐั และสว่นที�
เหลอืจํานวน ��,��� ดอลลารส์หรฐั เพื�อเป็นเงนิสาํรองหมุนเวยีน โดย
กําหนดอตัราดอกเบี�ยลอยตวัเท่ากบัอตัราดอกเบี�ยเงนิบาท MOR ตามที�
ประกาศโดยธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างไรกต็ามจากการ
สอบถามประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายการเงนิ แจง้ว่า ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
ดําเนินการเรื�องเอกสารกบัทางรฐับาลประเทศพม่า จงึยงัไม่มกีารบนัทกึ
รายการปรบัปรุงทางบญัช ีซึ�งคาดว่าจะดําเนินการแลว้เสรจ็ภายในเดอืน
เมษายน ���� 

 

11.3  หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource) 

ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที� 1/2558  เมื�อวนัที� 17 พฤศจกิายน 2558 มมีตแิต่งตั �งบรษิทั ดลีอยท ์
ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ที�ปรกึษา จํากดั ให้ปฏิบตัิหน้าที�ผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตั �งแต่วนัที� 17 
พฤศจกิายน 2558 ซึ�งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ที�ปรกึษา จํากดั ไดม้อบหมายใหน้าย วรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ 
ตําแหน่งหุน้ส่วน เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ที�ปรกึษา จํากดั และ
นาย วรีะพงษ์ กฤษดาวฒัน์ แล้วเห็นว่ามคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏิบตัหิน้าที�ดงักล่าว เนื�องจากมคีวามเป็น
อสิระ และมปีระสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี (รายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูด้าํรง
ตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3)  

 ทั �งนี�การพจิารณาและอนุมตั ิแตง่ตั �ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งผา่นการอนุมตั ิหรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั �น
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12.  รายการระหว่างกนั 
 
12.1 รายการระหวา่งกนั 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ในรอบปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 สามารถสรุปไดด้งันี�  

บุคคล/นิติ
บุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2562 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. บรษิทั 
ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า 
จาํกดั (มหาชน) 

  

นายอภิชาต  ลี�อิสสระนุกูล กรรมการ 
และกรรมการอิสระของบริษัทฯ และ
เป็นประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบรษิัท ไทยสแตนเลย์การ
ไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) โดยนับรวม
การถอืหุน้ของญาตสินิท 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้กบับรษิทั 
ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั 
(มหาชน) 

 

 
บรษิัทฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้กบับรษิัท ไทยสแตนเลย์การ
ไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) โดยทั �งหมดเป็นงานประเภทขาเขา้ 
ซึ�งมาจากตัวแทนต่างประเทศ โดยบริษัท ฯ ให้บรกิารที�มี
ราคาและเงื�อนไขการคา้ที�เทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาด 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เนื�องจากเป็นรายการที�
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารรบัขนส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ตามธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัฯ 

รายไดค้่าระวางเรอืและค่าบรกิาร 0.0041 0.0038   

ลูกหนี�การคา้ (ตน้งวด) -   -   

ลูกหนี�การคา้ (ปลายงวด) -   -   

2. บรษิทั อโีนเว 
รบัเบอร ์
(ประเทศไทย)  
จาํกดั (มหาชน) 

นายอภิชาต  ลี�อิสสระนุกูล กรรมการ 
และกรรมการอิสระของบริษัทฯ และ
เป็นกรรมการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน
บรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย)  
จํากัด (มหาชน) โดยนับรวมการถือ
หุน้ของญาตสินิท 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้กบับรษิทั 
อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

 

 
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัท อีโนเว รบัเบอร ์
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยทั �งหมดเป็นงานประเภท
ขาเขา้ ซึ�งมาจากตวัแทนต่างประเทศ โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิาร
ที�มรีาคาและเงื�อนไขการคา้ที�เทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาด 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เนื�องจากเป็นรายการที�
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารรบัขนส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ตามธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัฯ 

รายไดค้่าระวางเรอืและค่าบรกิาร 0.0091 0.0133   

ลูกหนี�การคา้ (ตน้งวด) -   -   

ลูกหนี�การคา้ (ปลายงวด) -   -   
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บุคคล/นิติ
บุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2562 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

3. บรษิทั โอเชยีน 
กลาส จาํกดั 
(มหาชน) 

นายวรกานต ์ชโูต กรรมการ และ
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ และเป็น
กรรมการอสิระของ บมจ. โอเชยีน 
กลาส   
  

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้กบับรษิทั 
โอเชยีนกลาส จาํกดั (มหาชน) 

  บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัท โอเชียนกลาส 
จํากดั (มหาชน) โดยทั �งหมดเป็นงานประเภทขาเขา้ ซึ�งมา
จากตวัแทนต่างประเทศ โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิารที�มรีาคาและ
เงื�อนไขการคา้ที�เทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาด 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เนื�องจากเป็นรายการที�
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารรบัขนส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ตามธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัฯ 

รายไดค้่าระวางเรอืและค่าบรกิาร 0.0640 0.1059 

ลูกหนี�การคา้ (ตน้งวด)                        
-   

                       
-   

ลูกหนี�การคา้ (ปลายงวด) -  -  
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วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิจาํนวน 5 แห่ง โดยวงเงนิเหล่านี�บางส่วนมกีารคํ�าประกนัโดยกรรมการ และผูบ้รหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

บุคคล/นิติ
บุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2562 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

4. นายเกตตวิทิย ์
สทิธสุินทวงศ ์

รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และผูถ้อื
หุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ 

การร่วมคํ�าประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 
กบัสถาบนัการเงินแห่งที� 1  โดยเป็น 

  สถาบนัการเงนิขอให้เป็นผู้คํ�าประกนั โดยผู้คํ�าประกันไม่มี
การคดิค่าธรรมเนียมการคํ�าประกนั ทั �งนี� บรษิัทฯ ได้เจรจา
ขอให้สถาบันการเงินปลดการคํ�าประกันส่วนบุคคลโดยมี
เงื�อนไขว่าบรษิทัฯ จะตอ้งเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ1 ซึ�งจะส่งผลใหไ้ม่มรีายการระหว่างกนั
ในเรื�องนี�อกีต่อไป 
 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ 
บรษิัทฯ รายการมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็น
การเข้าคํ� าป ระกันวงเงินกู้ ข องบริษั ทฯ  โดยมิได้คิด
ค่าตอบแทน  

  วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 20.00  20.00  

   ยอดคงคา้ง  -   -   
   หนังสอืคํ�าประกนั  8.50  8.50  
   ยอดคงคา้ง  3.43  3.37  

  การร่วมคํ�าประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 
กบัสถาบนัการเงินแห่งที� 22 โดยเป็น 

  

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 30.00  30.00  

   ยอดคงคา้ง  -   -   

   หนังสอืคํ�าประกนั  60.00  60.00  

   ยอดคงคา้ง  36.32  31.91  

   วงเงนิตั �วสญัญาใชเ้งนิ  40.00  40.00  
   ยอดคงคา้ง  -   -   

   Forward Contract  4.50  10.00  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2562 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

  การคํ�าประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ กบั
สถาบนัการเงินแห่งที� 3 โดยเป็น 

  

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 5.00  5.00  
   ยอดคงคา้ง  -  -  
   วงเงนิตั �วสญัญาใชเ้งนิ  35.00  35.00  
   ยอดคงคา้ง    -   

  การร่วมคํ�าประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 
กบัสถาบนัการเงินแห่งที� 4 โดยเป็น 

  

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 4.00  4.00  
   ยอดคงคา้ง  -  -  
   วงเงนิหนังสอืสญัญาคํ�าประกนั  20.00  20.00  
   ยอดคงคา้ง  3.80 3.80  

  คํ�าประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ กบั
สถาบนัการเงินแห่งที� 52 โดยเป็น 

  

   วงเงนิ Pre-Shipment Summary 
Financing (PSS)   50.00  50.00  

   ยอดคงคา้ง   -   
5. นายวเิศษ 

สทิธสุินทวงศ ์
ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายปฏบิตักิาร การร่วมคํ�าประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 

กบัสถาบนัการเงินแห่งที� 1 โดยเป็น 

 
 สถาบนัการเงนิขอให้เป็นผู้คํ�าประกนั โดยผู้คํ�าประกันไม่มี

การคดิค่าธรรมเนียมการคํ�าประกนั ทั �งนี� บรษิัทฯ ได้เจรจา
ขอให้สถาบันการเงินปลดการคํ�าประกันส่วนบุคคลโดยมี
เงื�อนไขว่าบรษิทัฯ จะตอ้งเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ1 ซึ�งจะส่งผลใหไ้ม่มรีายการระหว่างกนั

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 20.00 20.00  
   ยอดคงคา้ง  - -   
   หนังสอืคํ�าประกนั  8.50 8.50  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2562 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2563 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

   ยอดคงคา้ง   3.43 3.37 ในเรื�องนี�อกีต่อไป 
 
ทั �งนี� บรษิทัฯ ไดท้าํการชาํระคนืเงนิกูว้งเงนิ 11.50 ลา้น และ
วงเงนิ 10.00 ลา้นบาทก่อนครบกําหนด เนื�องจากบรษิทัฯ มี
เงินสดคงเหลือ และเพื�อเป็นการลดดอกเบี�ยเงินกู้ ในสิ�น
เดือนมิถุนายน 2562 โดยยอดชําระเพื�อปิดวงเงนิทั �ง 2 วง
เป็นเงนิจาํนวน 3.93 ลา้นบาท 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ 
บรษิัทฯ รายการมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็น
การเข้าคํ� าป ระกันวงเงินกู้ ข องบริษั ทฯ  โดยมิได้คิด
ค่าตอบแทน 

  การร่วมคํ�าประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 
กบัสถาบนัการเงินแห่งที� 22 โดยเป็น 

  

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 30.00  30.00  
   ยอดคงคา้ง  -   -   
   หนังสอืคํ�าประกนั  60.00  60.00  
   ยอดคงคา้ง  36.32  31.91  
   วงเงนิตั �วสญัญาใชเ้งนิ  40.00  40.00  
   ยอดคงคา้ง  -   -   
   Forward Contract  4.50  10.00       

  การร่วมคํ�าประกนัวงเงินกู้ของบริษทัฯ 
กบัสถาบนัการเงินแห่งที� 4 โดยเป็น   

   วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 4.00  4.00  
   ยอดคงคา้ง  -  -  
   วงเงนิหนังสอืสญัญาคํ�าประกนั  20.00  20.00  
   ยอดคงคา้ง  3.80 3.80  

 

หมายเหต:ุ 1บรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืแจง้เงื �อนไขปลดภาระคํ�าประกนั นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์และนายวเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์จากสถาบนัการเงนิแหง่ที � 2 ไดเ้มื �อหุน้ของบรษิทัฯ มกีารซื�อขายหลกัทรพัยว์นัแรกใน
ตลาดหลกัทรพัย ์ในขณะที �สถาบนัการเงนิอื �นอยู่ระหว่างการเจรจาเพื �อขอปลดภาระคํ�าประกนัดงักล่าว  

                2บรษิทัฯ ดําเนินการปลดภาระคํ�าประกนักบัสถาบนัการเงนิแห่งที � 2 และสถาบนัการเงนิแห่งที � 5 เรยีบรอ้ยแลว้ 
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12.2 มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 27 มนีาคม 2560 ไดพ้จิารณาอนุมตันิโยบายการเขา้ทํา
รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ โดยสามารถสรุปไดด้งันี� 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคําสั �งหรือ
ขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั �งนี� ผูบ้รหิารหรอืผูท้ี�มส่ีวนไดส่้วน
เสยีจะไม่สามารถเขา้มามส่ีวนร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าวได ้

ในกรณีที�กฎหมายดงักล่าวกําหนดใหร้ายการระหว่างกนันั �นต้องไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
บรษิทัฯ จะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื�อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัความจาํเป็นในการทํา
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั �นๆ ทั �งนี� ในการเขา้ทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขการคา้
โดยทั �วไป  และรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี� 

(ก) การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป 

การทํารายการระหว่างกนัที�เป็นขอ้ตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั �วไป ระหว่างบรษิัทฯ  และ/หรอื 
บรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกบับรษิทัฯ ฝ่ายจดัการเสนอขออนุมตัใินหลกัการจาก
คณะกรรมการบรษิทั ใหค้ณะผูบ้รหิาร สามารถอนุมตักิารทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการดงักล่าวนั �นมขีอ้ตกลงทาง
การคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที�วญิ� ูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทั �วไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการ
คา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง โดยที�ผูบ้รหิารที�มส่ีวน
ไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมเพื�ออนุมตัริายการดงักล่าว ทั �งนี� ฝ่ายจดัการจะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าว 
เพื�อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส 

(ข) การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป 

การทํารายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไม่เป็นเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป จะต้องถูกพจิารณาและใหค้วามเหน็
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื�อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
ทั �งนี� ใหป้ฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั �ง หรอืขอ้กําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการ
เปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที�อาจจะเกดิขึ�น บรษิทัฯ 
จะแต่งตั �งผูเ้ชี�ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าวเพื�อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/
หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื�อให้มั �นใจว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดย
คํานึงถงึผลประโยชน์ของบรษิัทฯ ทั �งนี� บรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิที�ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ดว้ยลกัษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ยงัคงมกีารคํ�าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิัทฯ 
และบรษิทัย่อยโดยกรรมการและผู้บรหิาร ทั �งนี� เพื�อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงนิจากสถาบนัการเงนิ
ตามความจําเป็น ซึ�งภายหลงัจากที�บรษิทัฯ มสีถานะเป็นบรษิัทจดทะเบยีนแล้ว บรษิทัฯ มแีผนจะถอนการคํ�าประกนั
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร โดยปัจจุบนั ได้รบัการพจิารณาอนุมตัิจากสถาบนัการเงนิ 2 
แห่งแลว้ใหส้ามารถยกเลกิภาระคํ�าประกนัของกรรมการและผูบ้รหิารไดเ้มื�อหุน้ของบรษิทัฯ มกีารซื�อขายหลกัทรพัยใ์น
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ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และอยู่ระหว่างการเจรจากบัสถาบนัการเงนิที�เหลอืเพื�อขอปลดภาระคํ�าประกนัดงักล่าว นอกจากนี� 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมรีายการซื�อ ขาย การใหบ้รกิาร และการรบับรกิาร ตามธุรกจิปกตดิว้ยเงื�อนไขการคา้ทั �วไป
กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เช่น การใช้บรกิารขนส่งสนิค้าด้วยสายเรอื NAMSUNG และ/หรอื ให้บรกิารขนส่งสนิค้ากับ
บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ เป็นตน้ 

ทั �งนี� รายการระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ�นในอนาคตนั �นคณะกรรมการบรษิทั ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสั �ง หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ การปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกี�ยว
โยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี�กําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงินที�สาํคญั 
  
สรปุรายงานการสอบบญัชี 

ผูส้อบบญัช ี

รายชื�อผูส้อบบญัชสีาํหรบังบการเงนิของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี� 

งบการเงิน ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการที�ตรวจสอบแลว้ 
สาํหรบัปีบญัช ีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการที�ตรวจสอบแลว้ 
สาํหรบัปีบญัช ีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการที�ตรวจสอบแลว้ 
สาํหรบัปีบญัช ีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 62.34 12.97 89.73 18.81 37.84 3.85 
เงนิลงทุนระยะสั �น - - - - 200.00 20.33 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรหรอืขาดทุน 

- - - - 180.31 18.32 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธ ิ 221.41 46.09 180.14 37.77 288.19 29.29 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 2.26 0.47 2.43 0.51 3.07 0.31 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 286.01 59.53 272.30 57.09 709.41 72.10 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ตดิภาระผกูพนั 18.17 3.78 15.10 3.17 15.28 1.55 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 30.79 6.41 44.96 9.42 55.95 5.69 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - - 47.80 4.86 

เงนิลงทุนทั �วไป - สุทธ ิ 34.28 7.14 34.34 7.20 - - 
ลูกหนี�อื�น - กรมสรรพากร 19.61 4.08 6.15 1.29 6.20 0.63 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สุทธ ิ 14.78 3.08 14.28 2.99 24.49 2.49 
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 42.89 8.93 46.63 9.78 36.89 3.75 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - - - - 60.95 6.19 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 0.66 0.14 3.67 0.77 4.80 0.49 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ 7.54 1.57 10.19 2.14 9.36 0.95 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 25.68 5.34 29.33 6.15 12.83 1.30 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 194.41 40.47 204.66 42.91 274.56 27.90 
รวมสินทรพัย ์ 480.42 100.00 476.96 100.00 983.97 100.00 
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี�สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบัน
การเงนิ 

11.34 2.36 2.96 0.62 1.38 0.14 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 219.48 45.69 177.09 37.13 196.55 19.98 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�ถึง
กําหนดชําระในหนึ�งปี 

5.18 1.08 - - - - 

ส่วนของหนี�สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิที�ถึงกําหนด
ชําระในหนึ�งปี 

1.20 0.25 2.81 0.59 - - 

ส่วนของหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถงึกําหนดชําระในหนึ�งปี     5.85 0.59 
หนี�ตราสารอนุพนัธ ์     0.23 0.02 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.00 0.00 0.40 0.08 0.49 0.05 
หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 28.74 5.98 27.31 5.73 23.95 2.43 
รวมหนี�สินหมุนเวียน 265.94 55.36 210.57 44.15 228.45 23.21 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

หนี�ไม่หมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 0.82 0.17 - - 20.00 2.03 
หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1.88 0.39 8.21 1.72 - - 
หนี�สนิตามสญัญาเช่า     62.55 6.36 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 32.77 6.82 42.40 8.89 46.02 4.68 
หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น 7.50 1.56 5.63 1.18 - - 
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 42.97 8.94 56.24 11.79 128.56 13.07 
รวมหนี�สิน 308.91 64.30 266.81 55.94 357.01 36.28 
       
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบยีน หุน้สามญั จํานวน 320,000,000 หุน้ มูล
ค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ.���� : หุ้นสามัญ 
จํานวน ���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ �.�� 
บาท) 

100.00 20.81 160.00 33.55 160.00 16.26 

ทุนที�ออกและชําระแล้ว หุน้สามญั จํานวน 320,000,000 
หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ.���� : หุ้น
สามญั จํานวน ���,���,��� หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 
�.�� บาท พ.ศ.���� : หุน้สามญั จํานวน ���,���,��� 
หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �.�� บาท)  

75.00 15.61 100.00 20.97 160.00 16.26 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 28.88 6.01 28.88 6.05 361.42 36.73 
กําไรสะสม - จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 5.90 1.23 7.60 1.59 10.10 1.03 
กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 46.91 9.76 60.80 12.75 73.94 7.51 
องคป์ระกอบส่วนอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (1.02) (0.21) (1.07) (0.23) 9.10 0.93 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 155.66 32.40 196.20 41.14 614.57 62.46 
ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 15.85 3.30 13.95 2.92 12.39 1.26 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 171.51 35.70 210.15 44.06 626.96 63.72 
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 480.42 100.00 476.96 100.00 983.97 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,052.68 99.76 1,044.01 99.70 1,126.27 99.75 
รายไดอ้ื�น 2.50 0.24 3.19 0.30 2.86 0.25 
รวมรายได้ 1,055.18 100.00 1,047.20 100.00 1,129.13 100.00 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (769.98) (72.97) (731.58) (69.86) (795.98) (70.49) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (87.52) (8.29) (90.97) (8.69) (87.70) (7.77) 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (171.67) (16.27) (182.16) (17.40) (181.03) (16.03) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - - (0.43) (0.04) 
กําไร (ขาดทุน) อื�น - สุทธ ิ 0.76 0.07 (2.73) (0.26) (1.78) (0.16) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (2.93) (0.28) (0.56) (0.05) (3.95) (0.35) 
รวมค่าใช้จ่าย (1,031.34) (97.74) (1,007.99) (96.26) (1,070.88) (94.84) 
       
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 23.84 2.26 39.21 3.74 58.25 5.16 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8.12 0.77 15.10 1.44 10.81 0.96 
กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 31.96 3.03 54.31 5.19 69.06 6.12 
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (5.10) (0.48) (7.28) (0.70) (11.29) (1.00) 
กาํไรสาํหรบังวด 26.86 2.55 47.03 4.49 57.77 5.12 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น       
กาํไรที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปยงักําไร
หรือขาดทุนในภายหลงั :       

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน 

(0.12) (0.01) (1.12) (0.11) 0.08 0.01 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนใน
บรษิทัร่วม 

(0.02) (0.00) (0.93) (0.09) 0.19 0.01 

ภาษีเงนิได้ของรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

0.02 0.00 0.22 0.02 (0.02) (0.00) 

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

(0.11) (0.01) (1.83) (0.17) 0.25 0.02 

       
กําไรที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลงั :       

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบ
การเงนิ 

(0.49) (0.04) (0.06) (0.01) 0.06 0.01 

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

(0.49) (0.04) (0.06) (0.01) 0.06 0.01 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี (0.61) (0.05) (1.89) (0.18) 0.32 0.03 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 26.25 2.35 45.14 4.31 58.09 5.15 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ       
ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 26.50 2.37 45.88 4.38 56.88 5.04 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 0.36 0.03 1.15 0.11 0.90 0.08 
       
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม       
ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 26.04 2.33 44.04 4.21 57.14 5.06 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 0.21 0.02 1.10 0.11 0.94 0.09 
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งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน:    
กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 31.96 54.31 69.06 
รายการปรบัปรุงเพื�อกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด
สุทธิจากการดาํเนินงาน: 

   

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (8.12) (15.10) (10.81) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 6.84 7.37 13.59 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - 0.53 
ขาดทุน (กําไร) จากการตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ 0.37 (0.20) 0.01 
หนี�สงสยัจะสญู 1.17 0.02 - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 5.94 9.32 4.34 
รายไดเ้งนิปันผล (1.93) (1.23) (1.05) 
(กําไร) ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ - - (0.50) 
(กําไร) ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - - (0.24) 
ดอกเบี�ยรบั (0.52) (0.44) (0.48) 
ดอกเบี�ยจ่าย 2.93 0.56 3.95 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงเป็นสินทรพัย์และ
หนี�สินดาํเนินงาน 

38.64 54.62 78.41 

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)    
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น – สุทธ ิ (26.42) 41.21 (115.06) 
ลูกหนี�อื�น – กรมสรรพากร 1.15 - - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (0.49) (0.17) (0.80) 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 3.15 (3.66) 16.52 

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 64.20 (42.59) 16.37 
หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 4.06 (1.43) (3.36) 
จ่ายชําระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (0.43) (0.81) (0.64) 
หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น - (1.88) (5.63) 
    
กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 83.86 45.29 (14.18) 
รบัภาษเีงนิได ้ 6.15 14.61 - 
จ่ายภาษเีงนิได ้ (13.16) (10.45) (12.97) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 76.85 49.45 (27.15) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงนิฝากธนาคารที�มภีาระผกูพนั (0.21) 3.06 (0.17) 
เงนิลงทุนระยะสั �น - - (200.00) 
เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรหรอืขาดทุน 

- - (180.07) 
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน 

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อเงนิลงทุนในตราสารทุน (0.22) (0.06) (0.80) 
เงนิสดจ่ายเพื�อลงทุนในบรษิทัรว่ม (1.69) - - 
เงนิสดจ่ายเพื�อซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน (0.04) (0.46) (0.50) 
เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ (1.22) (2.04) (6.61) 
เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (0.71) (3.33) (1.53) 
เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัย ์ 0.44 2.14 - 
เงนิสดรบัจากดอกเบี�ย 0.37 0.44 0.40 
เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 1.93 1.23 1.05 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1.36) 0.98 (388.23) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 120.00 10.00 - 
เงนิสดจ่ายจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ (172.30) (18.38) (1.58) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 20.00 
เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (4.93) (6.00) - 
เงนิสดจ่ายชําระหนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (1.75) (1.81) - 
เงนิสดจ่ายชําระหนี�สนิตามสญัญาเช่า - - (4.60) 
เงนิสดจ่ายดอกเบี�ย (2.71) (0.30) (0.74) 
เงนิสดจ่ายเงนิปันผล - (31.50) (42.50) 
เงนิสดรบัจากการออกจําหน่ายหุน้เพิ�มทุนสุทธจิาก 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ 

- 25.00 392.55 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (61.69) (22.99) 363.14 
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 13.80 27.44 (52.24) 
กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด 

(0.39) (0.05) 0.35 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 48.94 62.34 89.73 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 62.34 89.73 37.84 
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อตัราส่วนการเงินที�สาํคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 งบการเงินรวม 

 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า  1.08   1.29   3.11  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า  1.07   1.28   3.09  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด  เท่า  0.31   0.21  -0.12  
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี�การคา้ เท่า  6.61   6.29   5.66  
ระยะเวลาเกบ็หนี�เฉลี�ย วนั  55.25   58.07   64.51  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี� เท่า  5.33   4.51   5.26  
ระยะเวลาชําระหนี� วนั  68.46   81.01   69.45  
วงจรเงนิสด วนั -13.21  -22.95  -4.95  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร      
อตัรากําไรขั �นตน้ รอ้ยละ  26.86   29.93   29.33  
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน รอ้ยละ  2.23   3.77   5.43  
อตัราส่วนเงนิสดต่อการทํากําไร รอ้ยละ  173.53   143.18   130.77  
อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ รอ้ยละ 2.55 4.49 5.12 
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ รอ้ยละ 16.96 24.64  13.80  
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 6.04 9.82 7.91 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  รอ้ยละ  73.36   121.52   170.89  
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า  2.37   2.19   1.55  
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน       
อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของเจา้ของ เท่า  1.80   1.27   0.57  
อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี�ย เท่า  11.90   98.05   18.47  
อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ                   -   66.98              73.57 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 
จดุเด่น: ผลประกอบการปี ���� ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มยีอดขาย กาํไรขั �นต้น และกาํไรสุทธิ สูงกว่าปี 

2562 กาํไรสทุธิในปี 2563 สูงขึ�นถึง 23% เมื�อเทียบกบัปี 2562 และไม่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 
Covid-19 

 
ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี ���� บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดร้วม จาํนวน 1,129.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 8 จากปี ����   
มกีําไรขั �นตน้ ในปี 2563 จาํนวน 330.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6  เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี ���2 โดยอตัรา

กําไรขั �นตน้เท่ากบัรอ้ยละ 29 ตํ�ากว่าปี ���2 เลก็น้อย สาเหตจุากราคาค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางเรอืในปี 
���� ไดป้รบัสงูขึ�นมาก ทาํใหอ้ตัรากําไรขั �นตน้โดยเฉลี�ยลดลง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีําไรสุทธ ิในปี 2563 จาํนวน 57.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 23 เมื�อเทยีบกบัปี ����  
 
รายได้และสดัส่วนรายได้จาํแนกตามกลุ่มธรุกิจ 
 
 

 
 
 
 

 
          

 

2563 2562
12 Months 12 Months

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ้ ื�น 1,129.1 1,047.2 8%
กาํไรขั �นตน้ 330.3 312.4 6%
อัตรากาํไรขั �นตน้ (%) 29% 30%
กาํไรสุทธิ 57.8 47.0 23%
อัตรากาํไรสุทธ ิ(%) 5.1% 4.5%

(หน่วย : ลา้นบาท) % เปลี�ยนแปลง

รายได ้ สดัส่วน % รายได ้ สดัส่วน %
(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

2563 รายไดร้วม 2562 รายไดร้วม
1. การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางเรือ 779.0 69% 723.7 69%
2. การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ 174.5 15% 137.7 13%
3. การบริการโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร 165.8 15% 176.5 17%
4. ธุรกจิใหบ้ริการพื�นที� 7.0 1% 6.1 1%
                          รวม 1,126.3 100% 1,044.0 100%

กลุ่มธุรกจิ
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บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายได้ในปี 2563  เท่ากบั 1,126.3 ลา้นบาทประกอบด้วยธรุกิจหลกั 4 
ประเภท ดงันี� 

1) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มรีายไดร้วม 779.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 69 
ของรายไดร้วม  

2) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มรีายไดร้วม 174.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
15ของรายไดร้วม  

3) การบริการด้านบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึ�งประกอบด้วย 
การขนส่ง การบรกิารพื�นที�รบัฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ การบรกิารดําเนินพธิกีารศุลกากร และอื�นๆมรีายไดร้วม 
165.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของรายไดร้วม  

4) ธรุกิจให้บริการพื�นที� (Self-Storage) เพื�อจดัเกบ็สิ�งของตามความตอ้งการของลูกคา้ การบรกิารในธุรกจิ
นี�มรีายไดร้วม 7.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม 
 
การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ       
  ค่าบรกิารขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศทางเรอื  ในปี 2563 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 8 
สาเหตุที�รายไดเ้พิ�มขึ�นเพราะอตัราค่าระวางปรบัสงูขึ�น และ ปรมิาณตูส้นิคา้ที�ใหบ้รกิารขนส่งทางเรอืเพิ�มขึ�น  

บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ       
ค่าบรกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ ในปี ���� มรีายได ้เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี ���� จะเพิ�มขึ�น

รอ้ยละ ��  เนื�องจากการขาดแคลนเที�ยวบนิเพื�อขนส่ง สายการบนิลดการใหบ้รกิาร เป็นผลใหค้่าระวางทางอากาศใน
ตลาดของปี ���� สงูมากกว่าในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และบรษิทัฯไดนํ้าวธิกีารเช่าเหมาลํา (Charter Flights) เขา้มา
ใหบ้รกิารลูกคา้  เพื�อเป็นการทดแทนการลดเที�ยวบนิของสายการบนิในชว่งที�ขาดแคลน จงึทาํใหบ้รษิทัฯมรีายไดม้าก
ขึ�น   

ค่าขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและบริการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่ง     
 ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นค่าขนส่ง ขนถ่ายสนิคา้และบรกิารอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่ง ในปี ���� เมื�อเปรยีบเทยีบ
กบัปี ���� ลดลงรอ้ยละ � ซึ�งไดร้บัผลกระทบเพยีงเลก็น้อยจากสถานการณ์ Covid-19     

ค่าบริการรบัฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร ์       
 ธุรกจิใหพ้ื�นที�บรกิารรบัฝากและซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์ในปี ���� เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี ���� เพิ�มขึ�นรอ้ยละ � 
สาเหตุจากสถานการณ์โควดิ��  ทาํใหตู้ท้ี�ส่งกลบัมาไทยลดลง ปรมิาณตูท้ี�เขา้ฝากในลานน้อยลง จงึทาํใหร้ายไดเ้พิ�มไม่
มาก     

ค่าบริการด้านตวัแทนในการดาํเนินพิธีศลุกากรและอื�น ๆ      
 ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นตวัแทนในการดาํเนินพธิศีุลกากรและจดัการขนส่งใหผู้นํ้าเขา้และผูส่้งออกในปี ���� เมื�อ
เปรยีบเทยีบกบัปี ���� ลดลงรอ้ยละ �� เมื�อเทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากผลกระทบของโควดิ-�� ทาํ
ใหม้งีานบรกิารลดลง            

ธรุกิจการให้บริการพื�นที�         
ธุรกจิการใหบ้รกิารพื�นที�ในปี ���� มอีตัราของพื�นที�ที�ใหบ้รกิารเทยีบกบัพื�นที�พรอ้มใหเ้ช่าทั �งหมดเพิ�มขึ�น 

และมรีายไดเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ � เมื�อเปรยีบเทยีบปี ����   
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รายได้อื�น         
          ส่วนใหญ่เป็นเงนิปันผลและรายไดอ้ื�นๆ ซึ�งมกีารเปลี�ยนแปลงที�ไม่เป็นสาระสาํคญั    

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร         
         บรษิทัฯมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร สาํหรบัปี ����  ลดลงรอ้ยละ �.� เมื�อเทยีบกบัปี ���� เนื�องจาก
สถานการณ์ของ Covid-�� ทาํใหค้่าใชจ้่ายในการเดนิทางต่างประเทศลดลง และการควบคมุค่าใชจ้่ายที�มปีระสทิธภิาพ 
ทั �งนี�ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารนี�ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายสาํหรบัการเสนอขายหุน้สามญัตอ่ประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก
อกีจาํนวน 2.2 ลา้นบาท            

 ต้นทุนทางการเงิน         
         บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิ สาํหรบัปี ����  สงูขึ�นเมื�อเทยีบกบัปี ���� จากการปรบัใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16)         

กาํไรสุทธิ         
         บรษิทัฯ มกีําไรสุทธสิาํหรบัปี ����  จาํนวน ��.�� ลา้น เพิ�มขึ�นจากปี ���� จาํนวน ��.� ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ ��.�  เกดิจากผลกระทบเชงิบวกจากสถานการณ์ Covid-�� เนื�องจากบรษิทัฯ มกีลุ่มลูกคา้ประเภท E-
commerce , อเิลคทรอนิกส ์ และ อาหาร ที�มกีารเตบิโตอย่างมากในช่วงปี 2020 กอปรกบัการเตบิโตของการส่งออก 
สนิคา้ทางทะเลที�มกีารเตบิโตอยา่งมากในช่วง ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2563 และความสามารถในการเพิ�มกําไร
ขั �นตน้ของบรษิทัฯ และการควบคุมค่าใชจ้่ายดาํเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 
การวิเคราะห์ทางการเงิน          
            
  หน่วย : ล้านบาท 
 
                              สินทรพัย ์      หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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สินทรพัย ์
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 984.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสนิทรพัยร์วม ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 507.0 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 106.3  เพิ�มขึ�นจากสนิทรพัยห์มุนเวยีน  จาํนวน 
437.1  ลา้นบาท เป็นการเพิ�มในเงนิฝากประจาํระยะสั �น  200.0 ลา้นบาท การลงทุนในกองทนุรวม ประมาณ 180.3 
ลา้นบาท ลูกหนี�การคา้เพิ�มขึ�น 108.1 ลา้นบาท แต่เงนิสดลดลง 51.9 ลา้นบาท และจากสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนเพิ�มขึ�น
สุทธเิป็นจาํนวนเงนิ 69.9 ลา้นบาทตามรายละเอยีดดงันี� 
          - เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและสนิทรพัย์ทางการเงนิระยะยาวเพิ�มขึ�น 24.5 ล้านบาทเกดิจากเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วมเพิ�มขึ�น 11.0ลา้นบาทจากส่วนแบ่งกําไรที�เพิ�มขึ�น และการที�บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบั
เครื�องมอืทางการเงนิ (TFRS 9) มาถอืปฏ ิบตัทิําให้เงนิลงทุนทั �วไปซึ�งเดมิวดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนจํานวน 34.3 ล้าน
บาท เปลี�ยนไปบนัทกึเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นมูลค่า 47.8 
ลา้นบาท 
          - ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ ลดลงประมาณ 9.7 ลา้นบาท จาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�
เกี�ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตั ิ 
          - อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน เพิ�มขึ�นจาํนวน 10.2 ลา้นบาท เปลี�ยนแปลงจากการปรบัใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16)  
          - สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�นประเภทสทิธกิารใช ้- สุทธ ิเพิ�มขึ�นจาํนวน 61.0 ลา้นบาท เป็นรายการที�เกดิขึ�นจาก
การปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบั สญัญาเชา่ (TFRS 16) จากเดมิเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานและถูก
จดัประเภทใหม่เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ  
          - สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�นๆ ลดลง 16.5 ลา้นบาท เกดิจากการโอนค่าใชจ้่ายล่วงหน้าไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิาร
ใช ้และ ค่าใชจ้่ายในการออกจาํหน่ายหุน้ครั �งแรก ถูกปรบักบัส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 
 

หนี�สิน 
         บรษิทัฯ มหีนี�สนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 357.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากหนี�สนิรวม ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวน 90.2 ลา้นบาท หรอืเป็นอตัรารอ้ยละ 34 

-  เพิ�มขึ�นจากเจา้หนี�การคา้ 19.5 ลา้นบาท   
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�ง ซึ�งเป็นโครงการช่วยเหลอืจากภาครฐัจากสถานการณ์ Covid-

19 จาํนวน 20 ลา้นบาท 
- หนี�สนิตามสญัญาเช่า เพิ�มขึ�น 57.4 ลา้นบาท เนื�องจากบรษิทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�

เกี�ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตั ิ โดยรบัรูห้นี�สนิตามสญัญาเช่า จากเดมิที�เคยถูกจดัเป็นสญัญาเช่า
ดาํเนินงาน (Operating Lease)  

- หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น ลดลง 5.6 ลา้นบาท 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 626.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากส่วนของผูถ้อื

หุน้รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวน 416.8 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นจาก 
 - การจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษิทัที�ไดเ้สนอขายต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรกจาํนวน 

120,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 3.42 บาท เป็นผลใหหุ้น้ที�ออกและชาํระแลว้ 
และ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัของบรษิทัเพิ�มขึ�น จาํนวน 60.0 ลา้นบาท และ 332.5 ลา้นบาท ตามลําดบั   

 - กําไรสะสมเพิ�มขึ�นสุทธ ิ15.6 ลา้นบาท เกดิจากกําไรในระหว่างปีของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้ากการ
ดาํเนินงานและการจ่ายเงนิปันผล 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

                                                                  123 

 - องคป์ระกอบส่วนอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ�น 10.2 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) มาถอืปฏบิตั ิ บรษิทัฯ จงึรบัรูร้ายการ
ปรบัปรุงสะสมในองคป์ระกอบอื�นของผูถ้อืหุน้จากวดัมลูค่าเงนิลงทุนทั �วไปใหมต่ามวธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น 
 
การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
 

หน่วย : ลา้นบาท สําหรบั ปี 2563
เงนิสดตน้งวด 89.7
กระแสเงนิสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดาํเนนิงาน -27.2
กระแสเงนิสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุน -388.2
กระแสเงนิสดไดม้า / (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 363.1
กระแสเงนิสดเพิ�มข ึ�น (ลดลง) สุทธ ิ -51.9
เงนิสดปลายงวด 37.8  
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบั ปี 2563 จาํนวน 27.2 ลา้นบาท โดย
มกีําไรก่อนภาษเีงนิไดจ้าํนวน 69.1 ลา้นบาท ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�นเพิ�มขึ�นจาํนวน 115.0 ลา้นบาท จากรายไดท้ี�
เพิ�มเพราะค่าระวางสงูขึ�น และการเพิ�มขึ�นของเจา้หนี�การคา้จาํนวน 16.4 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
          บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมลงทุนสาํหรบั ปี 2563 จาํนวน 388.2 ลา้นบาท จาก
การลงทุนระยะสั �นในบญัชเีงนิฝากธนาคาร และกองทุนรวม  จาํนวน ���.� ลา้นบาท และการซื�อสนิทรพัยท์ี�นํามาใช้
งานในกจิการ 6.6 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
          บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิสําหรบั ปี 2563 จาํนวน 363.1 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่จากการจําหน่ายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทที�ได้เสนอขายต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรกจํานวน 392.5  
ลา้นบาท และจ่ายปันผล 42.5 ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 1 
 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
  

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

1. นายเสนีย ์แดงวงั 
 
ตําแหน่ง : ประธาน
คณะกรรมการบรษิทั / 
กรรมการอสิระ 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
13 กุมภาพนัธ ์2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรญิญาโทดา้นบรหิาร
การตลาดและการขาย 
มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท คณะรฐัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีสาขาการบญัชี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 215/2559 

- หลกัสตูร Role of the  
Chairman Program 
(RCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 37/2558 

- หลกัสตูร Director 

0.16 
 

ไม่ม ี 2558 - ปัจจุบนั 
 

ประธานคณะกรรมการ
บรษิทั  

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั เอช อาร ์
เซน็เตอร ์จํากดั 

ธุรกจิงานสมัมนา
และฝึกอบรม 

2526 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการผูอ้ํานวยการ บรษิทั ไอ.เอม็.ไอ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 

งานใหค้าํปรกึษา
ทางธุรกจิ 

2561 – 20 ม.ีค. 
2563 

ประธานกรรมการ บรษิทั ไมโครลซิซิ�ง 
จํากดั 

ใหบ้รกิารสนิเชื�อเช่า
ซื�อ ลซิซิ�ง 

2537 - 2559 กรรมการ บรษิทั ไทยเน็ท
เวอรค์ อตุสาหกรรม
พลาสตกิ จํากดั 

กจิการจําหน่ายมุง้
พลาสตกิและใหเ้ช่า
ทรพัยส์นิ 
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เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 2 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 

 Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 72/2551 

2. นายววิฒัน์ ลิ�มศกัดา
กุล 

 
ตําแหน่ง 
กรรมการอสิระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
13 กุมภาพนัธ ์2558 

65 - MBA, Oklahoma State 
University, U.S.A. 

- ปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ สาขา
การตลาด
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

- ปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ
และการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Role of 
Compensation 
Committee Program 
(RCC) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 21/2559 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
Update (DCPU) จาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

0.13 ไม่ม ี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คอรน์ซบิสั 
จํากดั 

โรงงานสกดั
สารอาหารจากพชื 

2555 - ปัจจุบนั ผูก้่อตั �ง / ประธาน
เจา้หน้าที�บรหิาร  

บรษิทั โนบสิ จํากดั  ที�ปรกึษาธุรกจิเพื�อ
ผูบ้รหิาร / ที�ปรกึษา
การเงนิ และพฒันา
องคก์ร 

2541 - 2555 กรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการ / ประธาน
เจา้หน้าที�บรหิาร  

บรษิทั ทปิโกฟ้ ูดส ์
จํากดั (มหาชน) 

ผลติและจําหน่าย
สบัปะรดกระป๋อง 
นํ�าสบัปะรดเขม้ขน้ 
นํ�าผลไมร้วมและ
เครื�องดื�มบรรจุ
พรอ้มดื�ม 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 3 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

รุ่นที� 4/2558 
- หลกัสตูร Role of the 

Chairman Program 
(RCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 23/2553 

- หลกัสตูร Refresher 
Course DCP (DCP RE) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย รุ่นที� 
2/2549 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 7/2544 

- หลกัสตูร Strategic Board 
Master Class (SBM) จาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
รุ่นที� 8/2563 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 4 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

3. นายวรกานต์ ชูโต 
 
ตําแหน่ง 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
13 กุมภาพนัธ ์2558 

68 - ปรญิญาตร ีคณะ
เศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
Update (DCPU) จาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย รุ่นที� 
4/2558 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 99/2551 

ไม่ม ี ไม่ม ี
 

2558 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ /
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 
 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั โอเชยีน 
กลาส จํากดั 
(มหาชน) 

ผลติและจําหน่าย
ภาชนะเครื�องแกว้ 
 

4. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ
 
ตําแหน่ง 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
13 ธนัวาคม 2559 

75 - ปรญิญาเอก (ดุษฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ �) คณะ
บรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- ปรญิญาโท คณะ
บรหิารธุรกจิ Asian 
Institute of Management 
(AIM) 

- ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร ์
สาขารฐัศาสตรก์ารคลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

0.16 ไม่ม ี 2559 - ปัจจุบนั 
 
 

 

กรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 
 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2531 - ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
 

บรษิทั ธราพร 
จํากดั 

ถอืครอง
อสงัหารมิทรพัย ์
และลงทุนในกจิการ
อื�น 

2537 - 2563 
 

ประธานกรรมการ บรษิทั กรดิบสิซเินส
โซลูชั �นส ์จํากดั 

ฝึกอบรมและพฒันา
ผูบ้รหิาร 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 5 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

 - หลกัสตูรพฒันาการบรหิาร 
(MDP) ศศนิทรแ์ละ
มหาวทิยาลยันอรธ์เวส
เทริน์ สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร Boards that 
make a difference (BMD) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
รุ่นที� 7/2561 

- หลกัสตูร Role of the 
Compensation 
Committee (RCC) จาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
รุ่นที� 19/2557 

- หลกัสตูร Role of 
Nomination and 
Governance Committee 
(RNG) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 2/2555 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

2546 - 2563 ประธานกรรมการ 
 

บรษิทั เอสอารไ์อ 
คอนซลัแตนท ์
จํากดั 

ที�ปรกึษาดา้นการ
บรหิาร 

2532 - 2563 
 

ประธานกรรมการ 
 

บรษิทั แมนเนเจอ
เรยีลเอก็เซลเลน้ซ์ 
จํากดั 

ฝึกอบรมและพฒันา
พนักงาน 
 

2557 - 2561 
 

กรรมการ 
 

บรษิทั เคแอร ์ 
โฮลดิ�ง จํากดั 

ลงทุนในกจิการอื�น 
เช่น สายการบนิ
พาณิชย ์



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 6 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

(IOD) รุ่น 115/2552 
- หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน 

(วตท. 23) สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน ปี 2559 

5. นายอภชิาต ลี�อสิสระนุ
กูล 

 
ตําแหน่ง 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
13 ธนัวาคม 2559 
 

58 - ปรญิญาเอก วศิวกรรม 
ศาสตรด์ุษฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ � (วศิวกรรม 
อุตสาหการ) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

- ปรญิญาโท สาขา Business 
Administration, Oklahoma 
City University, U.S.A. 

- ปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 8/2544 

- หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู
ดา้นการพฒันาธุรกจิ
อุตสาหกรรมและการลงทุน 
รุ่นที� 1 จากสถาบนั

0.09 ไม่ม ี 2559 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ / 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2562 – ปัจจุบนั อุปนายก สมาคมสโมสรนัก
ลงทุน 

สมาคม 

2562 – ปัจจุบนั ที�ปรกึษา ชมรมความร่วมมอื
โตโยตา้ 

ชมรม 

2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมอื
ผูผ้ลติชิ�นสว่น
รถยนต์มติซูบชิิ
มอเตอรส์ไทย 

ชมรม 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แปซฟิิค ออ
โตพ้ารท์ (ไทย
แลนด)์ จํากดั 

ชิ�นสว่นยานยนต ์

    
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยสแตน

เลยก์ารไฟฟ้า จํากดั 
(มหาชน) 

ชิ�นสว่นยานยนต ์



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 7 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

วทิยาการธุรกจิและ
อุตสาหกรรม (วธอ) 
กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 
2556 

 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั  โททาล 
ออยล ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั 

นํ�ามนัเครื�องยาน
ยนต์ 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ 
 

PT Indonesia 
Stanley Electric 

ชิ�นสว่นยานยนต ์

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วงัจุฬา 
จํากดั 

ชิ�นสว่นยาง 

    
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เวยีตนาม 

สแตนเลย ์อเิลคทรคิ 
จํากดั 

ชิ�นสว่นยานยนต ์

2542 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ลาวสแตน
เลย ์จํากดั 

ชิ�นสว่นยานยนต ์

2540 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บรษิทั ไดโดสทิธผิล 
จํากดั 

ชิ�นสว่นยานยนต ์

2540 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บรษิทั ศริวิทิย์
สแตนเลย ์จํากดั 

ชิ�นสว่นยานยนต์ 
อเิลคทรอนิคส ์

2539 - ปัจจุบนั 
 

รองประธาน
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เอเชี�ยน 
สแตนเลย ์อนิเตอร์
เนชั �นแนล จํากดั 

อเิลคทรอนิคส ์

2538 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บรษิทั ซนัโกลด ์ 
โฮลดิ�ง จํากดั 

ลงทุนในกจิการอื�น 
 

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บุศยพรรณ 
จํากดั 

อสงัหารมิทรพัย(์ให้
เช่าอาคารและ
เฟอรน์ิเจอร)์ 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 8 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

 2536 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ 
 
 

บรษิทั แปซฟิิค 
อนิดสัตรยีส ์
(ประเทศไทย) 
จํากดั 

ชิ�นสว่นยานยนต ์

 2536 - ปัจจุบนั 
 

รองประธาน มลูนิธสิแตนเลย์
ประเทศไทย 

มลูนิธ ิองคก์รไม่
แสวงหากําไร 

2535 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บรษิทั โสภา-กนก 
อนิเตอรเ์นชั �นแนล 
จํากดั 

ลงทุนในกจิการอื�น 

2534 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อโีนเวรบั
เบอร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ชิ�นสว่นยาง 

    
6. นายไพบูลย์  สาํราญภูต ิ 
 
 
ตําแหน่ง 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
26 มกราคม 2560 

79 - ปรญิญาโท คณะรฐั
ประศาสนศาสตร ์สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
(NIDA) 

- ปรญิญาตร ีการศกึษา
บณัฑติ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒปทุมวนั 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 239/2560 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปัจจุบนั 
 

 

กรรมการอสิระ / 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 
 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 

ที�ปรกึษา 
 

บรษิทั มคิเซล 
จํากดั 

ผลติฉนวนกนัความ
รอ้น 

2545 – ปัจจุบนั 
 
 

 

ที�ปรกึษา 
 
 
 

บรษิทั ไพบูลย ์
แอนด ์ซนัส ์คอนซลั
แตนท ์จํากดั 
 

ประกอบกจิการ
ใหบ้รกิารที�ปรกึษา
ทางธุรกจิและดา้น
การตลาด 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 9 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

- Risk Management 
Program for Corporate 
Leaders (RCL) จาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
รุ่นที� 20/2563 
 
 

2545 – ปัจจุบนั 
 

วทิยากร โรงเรยีนธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์

ฝึกอบรมดา้นธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์

2545 – ปัจจุบนั 
 

 

คอลมันิสต ์
 
 

บรษิทั ณ ด ีจํากดั 
 
 

สื�อสิ�งพมิพ ์
(หนังสอืพมิพ ์ The 
Power Network) 

2530 – ปัจจุบนั 
 
 

ที�ปรกึษา บรษิทั TACK 
International 
Training Thailand 
จํากดั 

ฝึกอบรม 
 

2558 – 2559 
 

ที�ปรกึษา บรษิทั เอส.พ.ีอเีลค็
ตรคิ อนิดสัตร ี
จํากดั 

ผลติหมอ้แปลง
ไฟฟ้า 

7. นายเกตตวิทิย ์ สทิธิ
สุนทรวงศ ์

 
ตําแหน่ง   
รองประธาน
คณะกรรมการ / ประธาน
คณะผูบ้รหิาร /ประธาน
เจา้หน้าที�บรหิาร 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
11 ต.ค. 2534 

57 
 

- ปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ สาขา
การตลาด 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร CGE (Corporate 
Governance for 
Executive) จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) รุ่นที� 
4/2558 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

22.77 เป็นน้องชายของนาย
วเิศษ สทิธสิุนทรวงศ ์

2534 - ปัจจุบนั รองประธาน
คณะกรรมการ /
ประธานคณะผูบ้รหิาร 
/ ประธานเจา้หน้าที�
บรหิาร 

บรษิทั ลโีอ 
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ลโีอ เมยีน
มาร ์ โลจสิตกิส ์
จํากดั 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ประเทศเมยีนมาร ์

2552 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

กรรมการ บรษิทั วายเจซ ีดี
โปท ์เซอรว์สิเซส 
จํากดั 

ใหบ้รกิารรบัฝากตู้
สนิคา้คอนเทนเนอร ์
ระยะสั �นและระยะ
ยาว และซอ่มตูค้อน
เทนเนอร ์



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 10 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 212/2558 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 72/2551 

- Intelligent Entrepreneur 
Program (IEP) ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ปี 2554  

- โครงการส่งเสรมิการจดัการ
ที�ย ั �งยนืของผูป้ระกอบการ 
SMEs จากธนาคารกสกิร
ไทย และจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ปี 2550 

- หลกัสตูร The Leadership 
Grid 4.0 จากสถาบนักรดิ
บสิซเินสโซลชูั �น 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร
ชั �นสงูการบรหิารเศรษฐกจิ
สาธารณะสาํหรบันักบรหิาร
ระดบัสงู รุ่นที� 18  จาก
สถาบนัพระปกเกลา้ 
 

2560 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ  บรษิทั ซโินคอร ์
เมอรช์านทม์ารนี 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอื
ของประเทศเกาหลี
ใต ้ 

2557 - ปัจจุบนั คณะกรรมการที�
ปรกึษา 

GOAL Network 
(Global Ocean 
Agency Lines) 

International 
Freight Forwarding 
Network 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อาราเมก็ซ์ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 

ใหบ้รกิารขนส่งพสัดุ
และเอกสารเร่งด่วน
ระหว่างประเทศ 

2556 - ปัจจุบนั คณะกรรมการที�
ปรกึษา 

FPS GROUP-
HONG KONG 

International 
Freight Forwarding 
Network 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ 
 

บรษิทั ทฟิฟ่า  
โลจสิตกิส ์(2008) 
จํากดั 

ใหบ้รกิารขนส่งใน
ลกัษณะ Backhaul 
ร่วมกบัทางไปรษณีย์
ไทย และสมาคมที�
เกี�ยวขอ้งกบัการ
ขนส่งทางบก 

2542 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บรษิทั ทฟิฟ่า อดีไีอ 
เซอรว์สิเซส จํากดั 

ใหบ้รกิารเกี�ยวกบั
คอมพวิเตอรแ์ละ 
ซอฟต์แวรท์ี�ใชใ้น
ระบบเชื�อมโยง 

2540 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทฟิฟ่า ไอซดี ี โรงพกัสนิคา้หรอื



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 11 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

 จํากดั สถานที�บรรจุจดัทํา
หบีห่อเพื�อการ
ส่งออกและนําเขา้ 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั - ลงทุนในกจิการ
โรงพกัสนิคา้และ
ธุรกจิที�ใหบ้รกิาร
เกี�ยวกบั
คอมพวิเตอรแ์ละ
ซอฟต์แวร ์

- สถาบนัการศกึษา
วชิาชพีรบัจดัการ
ขนส่งสนิคา้
ระหว่างประเทศ 

2557 - 2560 กรรมการ FP SHIPPING-
SINGAPORE 

Service orientated, 
integrated freight 
company 

2553 – 2558 กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าที�บรหิาร 

บรษิทั เวลิด ์คอน
เนคท ์โลจสิตกิส ์
จํากดั 

ดําเนินพธิกีาร
ศุลกากรและตวัแทน
ออกของ 

2544 – 2558 
(ปัจจุบนั เลกิกจิการ
และเสรจ็การชําระ

บญัชแีลว้) 

กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าที�บรหิาร 

บรษิทั เอฟพเีอส โล
จสิตกิส ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั 

ผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 12 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

2562 - ปัจจุบนั 

 

2556 - 2562 

ประธานกติตมิศกัดิ � 

 

นายกสมาคม 

สมาคมผูร้บัจดัการ
ขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ (TIFFA) 

- 

2559 - 2562 

2554 - 2559 

-  เลขาธกิารสมาพนัธ ์

-  รองประธาน
สมาพนัธฯ์ 

สมาพนัธผ์ู้
ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
ไทย 

- 

2558 – 2562 

- คณะกรรมการ
สมาคมการคา้กลุ่ม
การคา้บรกิารและโล
จสิตกิส ์

- คณะกรรมการ
พฒันาระบบโลจสิ 
ตกิส ์

สภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย - 

2558 - 2562 

 

 

2560 - 2562 

- คณะกรรมการจดั
งาน TILOG-
LOGISTIX 2559, 
2560, 2561, 2562 

- คณะทํางานและ
เลขานุการ 
คณะทํางานย่อย
ดา้นการพฒันา

กรมส่งเสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์

- 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 13 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

 

 

ธุรกจิโลจสิตกิส์
ระหว่างประเทศ ใน
ชุดคณะทํางาน D4 
โครงการประชารฐั 

2560 - 2562 

2556 - 2559 

-  เหรญัญกิกติตมิศกัดิ � 

-  กรรมการบรหิาร 

สมาพนัธส์มาคม
ผูร้บัจดัการขนส่ง
สนิคา้ระหว่าง
ประเทศแห่ง
อาเซยีน (AFFA) 

- 

2562 - ปัจจุบนั อนุกรรมาธกิาร 

คณะอนุกรรมาธกิาร
การพาณิชย ์ใน
คณะกรรมาธกิาร
การพาณิชยแ์ละการ
อุตสาหกรรม 
วุฒสิภา 

- 

2560 - 2561 

 

อนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานอาชพี และ
คุณวุฒวิชิาชพี กลุ่ม
สาขาวชิาชพีโลจสิตกิส ์

สถาบนัคุณวุฒิ
วชิาชพี (องคก์าร
มหาชน) 

- 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 14 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

2557 - 2558 

 

ที�ปรกึษาประจําคณะ
อนุกรรมาธกิารปฏริปู
โครงสรา้งพื�นฐาน
และโลจสิตกิสใ์น
คณะกรรมาธกิาร
ปฏริปูการเกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชย ์
การท่องเที�ยวแห่ง
ประเทศไทย 

สภาปฏริปูแห่งชาต ิ - 

8. นายสุรสทิธิ � อศัวศกัดิ �
เสร ี

 
ตําแหน่ง   
กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าที�ฝ่ายปฏบิตักิาร 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
1 กุมภาพนัธ ์2551 
 
 

56 - ปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ สาขา
การตลาด
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 213/2558 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 77/2552 

3.22 
 
 

ไม่ม ี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าที�ดา้น
ปฏบิตักิาร(1) 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2561- ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซโินคอร ์
เมอรช์านทม์ารนี 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอื
ของประเทศเกาหลใีต ้

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ลโีอ เมยีน
มาร ์ โลจสิตกิส ์
จํากดั 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ประเทศเมยีนมาร ์

2551 - 2558 
(ปัจจุบนั เลกิกจิการ

กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าที�ดา้น

บรษิทั เอฟพเีอส  
โลจสิตกิส ์(ประเทศ

ผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิสแ์บบครบ



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 15 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

- หลกัสตูร The Leadership 
Grid 4.0 จากสถาบนักรดิ
บสิซเินสโซลชูั �น 

และเสรจ็การชําระ
บญัชแีลว้) 

ปฏบิตักิาร ไทย) จํากดั วงจร 

9. นางสาวศรไีพร  เอก
วจิติร ์

 
ตําแหน่ง 
กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าที�ฝ่ายปฏบิตักิาร 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
1 กุมภาพนัธ ์2551 
 
 

59 
 

- ปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ สาขา
การตลาด มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 213/2558 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 77/2552 

3.22 ไม่ม ี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าที�ดา้น
ปฏบิตักิาร(1) 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ลโีอ เมยีน
มาร ์ โลจสิตกิส ์
จํากดั 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ประเทศเมยีนมาร ์

2551 - 2558 
(ปัจจุบนั เลกิกจิการ
และเสรจ็การชําระ

บญัชแีลว้) 

กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าที�ดา้น
ปฏบิตักิาร 

บรษิทั เอฟพเีอส  
โลจสิตกิส ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั 

ผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิสแ์บบครบ
วงจร 

10. นายวเิศษ สทิธสิุนทร
วงศ ์

 
ตําแหน่ง 
ประธานเจา้หน้าที�ฝ่าย
ปฏบิตักิาร 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 

59 -  ปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 212/2558 

5.16 เป็นพี�ชายของนายเกตติ
วทิย ์สทิธสิุนทรวงศ ์

2551 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าที�
บรหิารดา้น 
ปฏบิตักิาร(1) 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2552 - ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการร่วม 

บรษิทั วายเจซ ีดี
โปท ์เซอรว์สิเซส 
จํากดั 

ใหบ้รกิารรบัฝากตู้
สนิคา้คอนเทนเนอร ์
ระยะสั �นและระยะ



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 16 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

1 ก.พ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที� 79/2552 

 
 

ยาว และซอ่มตูค้อน
เทนเนอร ์

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ 
 

บรษิทั เจ๊งอ้ พลสั 
จํากดั 

ภตัตาคาร 

2551 - 2561 
 
 
 

กรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการร่วม 
 

บรษิทั วายเจซ ี
(ประเทศไทย) 
จํากดั 
 
 

ใหบ้รกิารรบัฝากตู้
สนิคา้คอนเทนเนอร ์
ระยะสั �นและระยะ
ยาว และซอ่มตูค้อน
เทนเนอร ์ที�แหลม
ฉบงั 

2551 - 2552 กรรมการภายนอก
มหาวทิยาลยั 
(วทิยาศาสตร์
มหาบณัฑติ สหสาขา 
วชิาภาษาองักฤษ 
และสหสาขาวชิาการ
จดัการดา้น โลจสิตกิส)์ 

คณะบณัฑติ
วทิยาลยั  
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

การศกึษา 

2549 - 2561 
 

กรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการร่วม 

บรษิทั ไลน์ เน็ท
เวอรค์ ทรานสปอรต์ 
จํากดั 

บรกิารขนส่งสนิคา้
ภายในประเทศ 

2545 - 2561 
 
 

กรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการร่วม 

บรษิทั ซโินคอร ์
เมอรช์านทม์ารนี 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 

ตวัแทนสายเดนิเรอื
ของประเทศเกาหลี
ใต ้ 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 17 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

11. นายมานพ ปัจวทิย ์
 
 
ตําแหน่ง 
ประธานเจา้หน้าที�ฝ่าย
การเงนิ / เลขานุการ
บรษิทั 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
25 พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 - ปรญิญาโท คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีสาขาการเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร์
สาขาการเมอืงการปกครอง 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีสาขาบญัชตีน้ทุน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูร Company 
Secretary Program (CSP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
รุ่นที� 79/2560 

- หลกัสตูร CFO’s 
Orientation Course for 
New IPOs จากศูนย์
ส่งเสรมิการพฒันาความรู้
ตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยปี 2561 

0.09 ไม่ม ี 2559 - ปัจจุบนั 
 

ประธานเจา้หน้าที�
บรหิารดา้นการเงนิ(1) / 
เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 
 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

2560 - 2561 กรรมการ บรษิทั เอื�องไทย 
จํากดั 

จําหน่ายผลติภณัฑ ์
จากกลว้ยไม ้

2554 - 2559 
 

ผูอ้ํานวยการสายงาน
บญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั อนิเทคค ์ฟีด 
จํากดั 

ผลติและจําหน่าย
อาหารสตัว ์

2552 - 2553 
 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โอซวี ี
(ประเทศไทย) 
จํากดั 

จําหน่ายเสน้ใยแกว้
เสรมิแรง 

12. นายกูเ้กยีรต ิภทัร
โสทร 

 

47 - ปรญิญาโท คณะ
บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

0.02 ไม่ม ี 2551 - ปัจจุบนั 
 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

เอกสารแนบ 1 : หน้าที� 18 
 

ชื�อ- สกลุ/ตําแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา  สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ณ 
(31 ธ.ค. 2563) 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ 

 
ตําแหน่ง 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
1 สงิหาคม 2551 

- ปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ สาขาการ
บญัช ีมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

 และลงทุนในบรษิทั
อื�น 

13. นางนิตยา พฤฒพิบูิล
ธรรม 

 
 
ตําแหน่ง 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
 
ไดร้บัการแต่งตั �งเมื�อวนัที� 
25 ธนัวาคม 2550 

55 - ปรญิญาตร ีคณะบญัช ี
สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ 

0.04 ไม่ม ี 2550 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
 

บรษิทั ลโีอ  
โกลบอล โลจสิตกิส ์
จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
แบบครบวงจรที�
ครอบคลุมทั �วโลก 
และลงทุนในบรษิทั
อื�น 
 

 

 

 

 

 

 

    



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 2 : หน้าที� 1 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
  

ชื�อ-สกลุ 
 

 
 
 
บริษทั นา

ยเ
สนี
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วิท

ย ์

นา
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ู้เกี
ยร

ติ ภ
ทัร

โส
ทร

 

นา
งนิ

ตย
า พ

ฤฒิ
พิบู

ลธ
รร

ม 

นา
ยช

วลิ
ต ป

ระ
สง

คว์ิ
วฒั

น์ 

นา
งส

าว
นัท

ธ์ช
นัน

 จนุ
เจือ

จา
น 

MR
. U

  T
HA

N A
UN

G 

บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์ จํากดั 
(มหาชน) 

ID, 
C 

ID, 
CAC 

ID, 
AC, 
NR 

ID, 
AC, 
CNR 

ID, 
NR 

ID, 
NR 

D, 
CM, 
CEO, 

D, M D, M M M M M    

บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จํากดั        D   D, 
MD 

   D, 
MD 

  

บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จํากดั        D D D      D D 
บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั       D          
บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศ
ไทย) จํากดั       D D         

บรษิทั ทฟิฟ่า จํากดั       D          
บรษิทั ทฟิฟ่า โลจสิตกิส ์(2008) จํากดั       D          
บรษิทั ทฟิฟ่า ไอซดี ีจํากดั       D          
บรษิทั ทฟิฟ่า อดีไีอ เซอรว์สิเซส จํากดั       D          
 

 

 

 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 2 : หน้าที� 2 

 

 

   ตวัย่อ 

 C = ประธานกรรมการ    D = กรรมการบริษทั 

 ID = กรรมการอิสระ     CAC = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 AC = กรรมการตรวจสอบ    CM = ประธานคณะผูบ้ริหาร 

 CEO = ประธานเจา้หน้าที�บริหาร    MD = กรรมการผู้จดัการ / กรรมการผู้จดัการ ใหญ ่

 M = ผู้บริหาร / สมาชิกคณะผูบ้ริหาร   CNR = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 NR = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 : หน้าที� 1 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 
  

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อายุ คณุวฒิุการศึกษา / 
ประกาศนียบตัร 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ชื�อหน่วยงาน/ บริษทั/  
องคก์ร /  

ประเภทการ
ดาํเนินธรุกิจ 

1. นายวรีะพงษ์  
กฤษดาวฒัน์ 
(หุน้สว่น) 

58 - ปรญิญาโท ดา้น 
Management Sciences 
University of Southampton 
in UK 

- ปรญิญาตร ีดา้น Statistics 
with Management Science 
Techniques, University of 
Wales Institute of Science 
and Technology in UK 

- Certified Information 
Systems Auditor (CISA) 

- Certified Information 
Security Manager (CISM) 

- Diploma Certification 
Program (DCP), Thai 
Institute of Directors 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2549 - ปัจจุบนั บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ที�ปรกึษา จํากดั 
หวัหน้าโครงการงานตรวจสอบภายใน  

ที�ปรกึษา 
 

 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 4 : หน้าที� 1 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
  
-ไม่ม-ี 



                  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

หน้าที� 1 

เอกสารแนบ 5  เอกสารแนบอื�นๆ 
  
-ไม่ม-ี 


