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10. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร
ผู้ตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นางอารยา คงสุนทร

กรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
นายชูเดช คงสุนทร

ผู้จดั การฝ่ ายขายและ
การตลาด
นางสาวสมใจ ปุราชะโก

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใน
Eastern Seaboard
นายราม ตันติกลุ สุนทร

กรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุน
นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร

ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ด้ านจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร (รักษาการ)
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คณะกรรมการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหาร ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
10.1

คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัททังหมดจํ
้
านวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
2. นางอารยา คงสุนทร
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
3. นายชูเดช คงสุนทร
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุน
5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร
กรรมการ
6. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายวิชยั แซ่เซียว
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผู้มี อํ า นาจลงนามผูกพัน บริ ษั ท คื อ นางอารยา คงสุน ทร หรื อ นายชูเ ดช คงสุน ทร หรื อ นางสาวฐิ ติ ม า
ตันติกุลสุนทร หรื อ นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริ ษัท
ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัทจํากัด ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัท
มหาชนจํากัด ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติให้ คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการ
บริษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้ มีการทํางบดุลและงบกํ าไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอนเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจนันต้
้ อง
ไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริ หารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการ
ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการอันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อ
บางส่วนที่สําคัญให้ แก่บุคคลอื่น หรื อการซือ้ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขาย
ทรัพย์สนิ ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้ อมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอน
เงิน หรื อทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กําหนดโครงสร้ างองค์กร หรื อมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารเป็ นผู้ดําเนินการ
ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุม ของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมี อํ า นาจตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทอาจ
้ ้จะไม่มี
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนันๆ
้ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทังนี
การมอบอํานาจให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํ ากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรื อบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ว่า
จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

13. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่บริ ษัททําขึน้
หรื อถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริษัทหรื อบริษัทในเครื อ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัทจํากัด ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัท
้
านวน 3 ท่านประกอบด้ วย
มหาชนจํากัด ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติแต่งตังกรรมการตรวจสอบจํ
1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายวิชยั แซ่เซียว
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์
เพียงพอที่จะทําหน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาววรลักษณ์ ลิ ้มสุขประเสริฐ ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน / พนักงาน / ลูกจ้ าง/ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา / ผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
ผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็ น
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพด้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
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9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัท
จดทะเบียนที่เป็ นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน
10. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานและหารื อ กับ ฝ่ ายจัด การเกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งที่ สํ า คัญ ของบริ ษั ท และมาตรการที่ ฝ่ ายจัด การได้
ดําเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต าม กฎบัต ร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําใดดังต่อไปนี ้
ซึ่ง อาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย สํ า คัญ ต่อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไข
ภายในเวลาตามวรรคหนึง่ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ
ภายนอก หรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจําเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและ
้
พิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิชยั แซ่เซียว
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางอารยา คงสุนทร
ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
2. ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นครัง้ แรก
และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระและสมควรได้ รับเลือกตัง้
ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังเป็
้ น
กรรมการบริษัทต่อไป
3. พิจารณาและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทและติดตามดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
ทางด้ านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทังแผนงานพั
้
ฒนาผู้บริหารของบริษัท
4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกําหนดการให้ โบนัสและการขึ ้นเงินเดือนประจําปี ของทังบริ
้ ษัท โดยใช้ เกณฑ์
มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5. เสนอแนะโครงสร้ างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
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คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้ แต่งตังกรรมการบริ
้
หารจํานวน 4
ท่าน ประกอบด้ วย
1. นางอารยา คงสุนทร
ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
2. นายชูเดช คงสุนทร
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุน
4. นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร กรรมการบริหาร
ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัท กําหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนิน
ธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิ และ/หรื อ ให้ ความ
เห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่ และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามระเบียบ/
ข้ อกําหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริ ษัท
้
ตามเป้าหมาย
พิจารณาอนุมตั ิ และควบคุมกํากับดูแลให้ การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตังบรรลุ
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาและอนุมตั ิ ทัง้ นีใ้ ห้ รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการจัดซื ้อสินค้ าและบริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน
10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท) ตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิ
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ
ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท) ตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิ
6. อนุมตั ิการเสนอราคาสินค้ าและ/หรื อบริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินเกินกว่า 20 ล้ านบาท (ยี่สิบล้ าน
บาท) ตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิ
7. อนุมตั ิงบประมาณการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื่อ
อื่นใดจากธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน
10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท) ตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิ
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8. เป็ นคณะที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้ านการเงิน การตลาดการบริ หารงานบุคคล และด้ านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
9. กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกําหนดเงิน
ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้ าง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจคณะกรรมการบริหารได้ โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจให้ กรรมการผู้จัดการหรื อพนักงานบริ ษัท มีอํ านาจหน้ าที่ ในการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้การมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอํานาจให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ยังมีมติการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ดังนี ้
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. ดําเนินการหรื อปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริหาร
3. เป็ นผู้รับมอบอํานาจของบริ ษัทในการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริหารของบริษัททุกประการ
4. ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตาม
้ ้ จะไม่มีการมอบ
ระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อคําสัง่ ที่คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทได้ กําหนดไว้ ทังนี
อํานาจช่วงให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเข้ าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษัท
รวมทัง้ กํ า หนดขัน้ ตอนและวิ ธี ก ารจัด ทํ า สัญ ญาดัง กล่า ว เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริษัท
7. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการจัดซื ้อสินค้ าและบริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน
5 ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาท) ตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิ และการจัดซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวร
ที่ใช้ ในการดําเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาท) ตามที่อนุมตั ิไว้ ในคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิ
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8. อนุมตั ิการเสนอราคาสินค้ าและ/หรื อบริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินไม่เกินกว่า 20 ล้ านบาท (ยี่สิบล้ าน
บาท) ตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิ
9. อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้ านบาท
(ห้ าล้ านบาท)
10. พิจ ารณาจัดสรรเงิ น บํ า เหน็จ เงิ น รางวัล หรื อผลตอบแทนต่า งๆ ซึ่ง ได้ รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว
แก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้ บริษัท
11. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการ
พ้ นจากการเป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทังหมด
้
ของบริษัท ยกเว้ นพนักงานระดับผู้บริหาร
12. มีอํานาจ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษัท
และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
13. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร เป็ นคราวๆ ไป
ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่ น ใดกั บ บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ยกเว้ น เป็ นการอนุมัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารได้ โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจมอบอํานาจให้ พนักงานบริ ษัทมีอํานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจหลักเกณฑ์ที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจนันต้
้ องไม่
มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
10.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทมีผ้ บู ริหารจํานวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. นางอารยา คงสุนทร
2. นายชูเดช คงสุนทร
3. นางสาวฐิ ตมิ า ตันติกลุ สุนทร

4. นางสาวสมใจ ปุราชะโก
5. นายราม ตันติกลุ สุนทร
6. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุน และ
ผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ด้ านการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ (รักษาการ)
ผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ด้ านพิธีการศุลกากร (รักษาการ)
ผู้จดั การ ฝ่ ายขายและการตลาด
ผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern Seaboard
ผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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10.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติแต่งตังนางสาวบุ
้
ศริ นทร์ ต่วนชะเอม
ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เลขานุก ารบริ ษั ท และดูแ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการโดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังนี ้
- ให้ คําแนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อกําหนด กฎ ระเบียบและข้ อบังคับต่างๆของบริ ษัท และติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องเสมอ และแจ้ งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญให้ คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะบริการ รวมทัง้ ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสําคัญของบริ ษัทได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมี
ส่วนได้ เสียของกรรมการและ/หรื อผู้บริหาร
10.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบี ้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

40,000 บาทต่อครัง้
20,000 บาทต่อครัง้
25,000 บาทต่อครัง้
20,000 บาทต่อครัง้

หมายเหตุ: นางอารยา คงสุนทร, นายชูเดช คงสุนทร, นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร, นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร แสดงความ
จํานงขอสละสิท ธิ ที่ จะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษัท เนื่ องจากดํ ารงตํ าแหน่ งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ซึ่งได้ รับ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยู่แล้ ว
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี ้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าเบีย้ ประชุม
25,000 บาทต่อครัง้
20,000 บาทต่อครัง้

ในปี 2557 และปี 2558 (ม.ค. – มี.ค.) บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี ้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการบริษัทดังนี ้
2557
ประชุม
ประชุม
ชื่อ – สกุล
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
(ครั ง้ )
(ครั ง้ )
/1
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
2/7
/2
2. นางอารยา คงสุนทร
7/7
/2
3. นายชูเดช คงสุนทร
7/7
/2
4. นางสาวฐิ ติมา ตันติกลุ สุนทร
7/7
/2
5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร
2/7
/1
6. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
2/7
2/2
/1
7. นายวิชยั แซ่เซียว
2/7
2/2
/1
8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
2/7
2/2

เบีย้
ประชุม
(บาท)
80,000
90,000
80,000
80,000

2558 (ม.ค. – มี.ค.)
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
(ครั ง้ )
(ครั ง้ )
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
2/2
1/1
2/2

เบีย้
ประชุม
(บาท)
40,000
70,000
60,000
60,000

หมายเหตุ : /1 กรรมการลําดับที่ 1 และลําดับที่ 6 - 8 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
/2
กรรมการลําดับที่ 2 - 5 แสดงความจํานงขอสละสิทธิ์ ที่จะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษัท เนื่องจากกรรมการ
ดังกล่าวได้ รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หารอยู่แล้ ว

ค่ าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
ปี 2557
6 คน
17.43
เงินเดือน / โบนัส

จํานวนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ล้ านบาท)
รูปแบบค่าตอบแทน
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(2) ค่ าตอบแทนอื่น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ได้ มีมติให้ บริ ษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน
7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หารที่มิใช่กรรมการของบริ ษัท และพนักงานของบริ ษัท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ในราคา
เดียวกับที่เสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป โดยเสนอขายหุ้นละ [] บาท โดยจะเสนอขายพร้ อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ประชาชน หากมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรและเสนอขายดังกล่าวข้ างต้ นให้ ห้ นุ ส่วนที่เหลือทังหมดไปรวมกั
้
บหุ้นที่เสนอ
ขายต่อกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของผู้บริหารที่ได้ รับการจัดสรรและจองซื ้อหุ้น มีดงั นี ้
ตําแหน่ ง

จํานวนหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรร

1. []

[]

[]

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เสนอขายต่ อ
ผู้บริหารที่มใิ ช่ กรรมการของบริษัท และ
พนักงานของบริษัท (7,500,000 หุ้น)
[]

2. []

[]

[]

[]

3. []

[]

[]

[]

ชื่อ – สกุล

นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงาน โดยเริ่ มบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 15 กุมภาพันธ์ 2553
เป็ นต้ นไป ซึง่ มีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพรายละเอียด ดังนี ้
เงินสมทบพร้ อมทัง้ ส่ วนเฉลี่ย
ผลประโยชน์ สุทธิ (ร้ อยละ)
ไม่มี
10
20
50
70
100

อายุงาน
น้ อยกว่า 1 ปี
ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี
ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี
ครบ 10 ปี ขึ ้นไป
10.5 บุคลากร
(1) จํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจํานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) แบ่งตามฝ่ ายต่างๆ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ส่ วนงานหลัก
ฝ่ ายขายและการตลาด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ด้ านการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ด้ านพิธีการศุลกากร
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern Seaboard
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26
27
13
13
49
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ส่ วนงานหลัก
6. แผนกทรัพยากรบุคคล*
7. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ*
รวม
พนักงานของบริษัทย่อย
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
16
3
147
64
211

หมายเหตุ: * ภายใต้ โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะขึ ้นตรงต่อประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

(2) ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2557 บริษัทได้ ให้ คา่ ตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ
้
งนี ้
เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบี ้ยเลี ้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้ น ซึง่ คิดเป็ นจํานวนเงินทังหมดดั
ปี 2557
211
73.71

จํานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทนรวม (ล้ านบาท)
ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ได้ มีมติให้ บริ ษัทออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจํานวน
7,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หารที่มิใช่กรรมการของบริ ษัทและพนักงานของบริ ษัท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของ
จํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ในราคาเดียวกับที่ เสนอขายให้ กับ
ประชาชนทัว่ ไป โดยเสนอขายหุ้นละ [] บาท โดยจะเสนอขายพร้ อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน
(3) นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
้ ษัท
ผู้บริ หารบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนันบริ
จึง มี นโยบายการจัดอบรมพนักงานในด้ า นต่า งๆ เช่น ด้ านการตลาด การบัญ ชี การบริ ก าร การบริ หารบุคคล และความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยมีการอบรมทังภายในบริ
้
ษัทเองและการส่งพนักงานเข้ าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความ
รับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ โดยพนักงานแต่ละคนต้ องเข้ าอบรมอย่างน้ อย 5 หลักสูตรต่อปี
ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม
 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
 การเจรจาต่อรองและโน้ มน้ าวจูงใจที่ทรงประสิทธิภาพ
 ทักษะการขายและนําเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย
 การสร้ างจิตสํานึกด้ านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 จป.หัวหน้ างาน / คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
 การสื่อสารงานบริการ/การจัดการข้ อเรี ยกร้ อง
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

 การจัดทําเอกสารส่งออกอย่างมืออาชีพและบริหารความเสี่ยง
 Self Development by Positive & Creative Thinking
 กลยุทธ์การบริ หารงานบุคคล
ด้ วยวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ ายงาน
เพื่อให้ บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิ ภาพในการทํางานเพิ่มขึน้ บริ ษัทมีการจัดทําแผนงานการฝึ กอบรม
รวมถึงจัดตารางการฝึ กอบรมสําหรับปี 2558 เพื่อยึดเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานทุกฝ่ ายงาน
อันจะนํามาซึง่ การพัฒนาคุณภาพการทํางานให้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ สามารถสรุปค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทได้ ดังนี ้
รายการ
ค่าใชจ่ายในการฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคลากร (บาท)

ปี 2555
1,050,210
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ปี 2556
1,071,803

ปี 2557
917,788

