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ส่ วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

ประวัตคิ วามเป็ นมาที่สาํ คัญของบริษัท

บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “WICE”) ย่อมาจาก Worldwide Industrial Commercial
Enterprise) (เดิมชื่อ บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด) เริ่ มดําเนินธุรกิจให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศในปี 2536 ซึ่ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารรั บ จัด การขนส่ง สิน ค้ า ทางทะเล โดยมี เส้ น ทางหลัก คื อ ไทย-สหรั ฐอเมริ กา ด้ ว ย
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ านบาท โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 70% (คุณอารยาถื อหุ้น 30% รวมกับ
้ ่ใน
ผู้ร่วมงานอื่นอีก 40%) และกลุ่มบริ ษัท Wice Group ซึง่ เป็ นกลุม่ บริ ษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงด้ านธุรกิจเฟรท (Freight) ตังอยู
ประเทศสิง คโปร์ แ ละเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ่ อ งกงแห่ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น รวม 30% ต่อ มาบริ ษั ท ได้ ข ยายการให้ บ ริ ก าร
ครอบคลุมการให้ บริการด้ านพิธีการทางศุลกากร
โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุม่ คุณอารยา คงสุนทร ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทได้ มีการซื ้อหุ้นของบริ ษัทจาก
กลุ่มหุ้นส่วนชาวฮ่องกงและชาวสิงคโปร์ ตามลําดับ ส่งผลให้ บริ ษัทถือหุ้นโดยคนไทย 100% และเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจัด การ บริ ษั ท ได้ มี ก ารปรั บ โครงสร้ างกลุ่ม บริ ษั ท ใหม่ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ปี 2556 โดยวิ ธี ก ารควบบริ ษั ท
(Amalgamation) ระหว่าง บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด, บริ ษัท พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด, และ
้ นบริษัทใหม่ แต่ยงั คงใช้ ชื่อเดิม คือ บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด จัดตังเป็
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเป็ น 15.00 ล้ านบาท และมีสํานักงานให้ บริ การอยู่ที่ท่าเรื อแหลมฉบัง นอกจากนี ้ ในเดือน
ธันวาคม ปี 2556 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเป็ น 180.00 ล้ านบาท และเข้ าถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท
ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ดําเนินการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท ไวส์
โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีทนุ จดทะเบียน 300 ล้ านบาท (ทุนชําระแล้ ว 225 ล้ านบาท)
บริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (“SUN”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 3.00 ล้ านบาท โดยการร่ วมทุนกันระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์ และชาว
ฮ่องกงรวม 40% เพื่อดําเนินธุรกิจให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ รวมทังให้
้ บริ การด้ านพิธีการทางศุลกากร ซึ่ง
้ ่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
เน้ นการให้ บริการรับจัดการขนส่งสินค้ าทางอากาศ โดยมีสาขาตังอยู
ร้ อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ ว ปั จจุบนั SUN มีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 54.00 ล้ านบาท
1.2

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม

บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจไว้ เป็ นแนวในการปฏิบัติอย่างชัดเจน และได้ ประกาศให้ พนักงานของ
บริ ษัททราบ ผ่านการอบรม การฝึ กฝน และการแจ้ งให้ ทราบเป็ นระยะ ๆ เพื่อนําพาบริ ษัทไปสูเ่ ป้าหมายร่ วมกัน ซึ่งการกําหนด
แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นแนวทางที่ชดั เจน เป็ นรู ปธรรม เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ โดย
อธิบายในรายละเอียดดังนี ้
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วิสัยทัศน์
บริ ษัทมีวิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ คือ เป็ น Logistics Service Provider (LSPs) ในระดับแนวหน้ า ด้ านการจัดการ
ขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ ให้ บริ การที่ “สร้ างคุณค่า” ในงานโลจิสติกส์แก่ผ้ สู ง่ ออก ผู้นําเข้ า เป็ นสําคัญ
พันธกิจ
1. ส่งมอบบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ
2. สร้ างความพร้ อมด้ านบุคลากร กระบวนการและระบบสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโต
3. สร้ างความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้ าและคูค่ ้ าองค์กร
4. พัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและคูค่ ้ าเพื่อสร้ างความร่วมมือทางธุรกิจ
5. สร้ างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน เพื่อสร้ างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ทกุ ฝ่ าย
กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
1. ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรื อ ขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เพื่อรักษาอัตราการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
2. เน้ นการให้ บริ การที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นในเกณฑ์ดี เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไรขันต้
้ น ให้ อยู่ในระดับที่แข่งขัน
ได้ ในอุตสาหกรรม
3. เน้ นการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อรักษาฐานลูกค้ าปั จจุบนั และขยายฐานลูกค้ าใหม่
1.
2.
3.
4.
5.

1.3

วัฒนธรรมองค์ กร (Corporate Culture)
มุง่ เน้ นการรู้หน้ าที่ รับผิดชอบ อย่างมีวินยั ในตนเอง (Self-Discipline Culture)
มุง่ เน้ นการทํางาน โดยยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Integrity Culture)
มุง่ เน้ นการทํางานเป็ นทีม ทุ่มเทเพื่อเป้าหมายเดียวกัน (Team Work Culture)
มุง่ เน้ นการปรับปรุงงานและบริ การอย่างต่อเนื่องด้ วย PDCA (Continuous Improvement Culture)
มุง่ เน้ นการแบ่งปั นและดูแลสังคม (Share and Care Society Culture)
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
18 พฤษภาคม 2536
 บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย) จํ ากัด) เริ่ มดําเนินธุรกิจให้ บริ การรั บจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศทางทะเล โดยมีเส้ นทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริ กา ด้ วยทุนจดทะเบียน
1.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1,000 บาท
โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทย 70%(คุณอารยาถือหุ้น 30%
รวมกับผู้ร่วมงานอื่นอีก 40%) และกลุม่ บริษัท Wice Group 30%
12 กันยายน 2539
 บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2.00 ล้ านบาท เป็ น 3.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2543
 บริ ษั ท ได้ ขยายการให้ บ ริ การครอบคลุมการให้ บ ริ การด้ านพิธี ก ารทางศุลกากร
(Customs Broker Services)
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21 ตุลาคม 2545

14 พฤศจิกายน 2545
ปี 2547

21 ตุลาคม 2548

15 พฤศจิกายน 2548
1 พฤศจิกายน 2549

25 พฤษภาคม 2549

2550
2551
9 มกราคม 2551

 บริ ษัทเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ (Thai
International Freight Forwarders Association หรื อ TIFFA)
 กลุ่มคุณอารยา คงสุนทร จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน
3.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1,000 บาท
โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่างกลุ่มคุณอารยาถื อหุ้น 60% และกลุ่มนักลงทุนชาว
สิงคโปร์ และฮ่องกงรวม 40%
 SUN เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1.00 ล้ านบาท เป็ น 4.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 4,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
 บริ ษัทถือหุ้นโดยคนไทย 100% จากการที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ซื ้อหุ้นจากหุ้นส่วนชาว
ฮ่องกงในปี 2545 และหุ้นส่วนชาวสิงคโปร์ ในปี 2547
 บริ ษั ท เข้ าร่ ว มเป็ นสมาชิ ก สมาคมตัว แทนขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศไทย (Thai
Airfreight Forwarders Association หรื อ TAFA)
 บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2.00 ล้ านบาท เป็ น 5.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
 ขยายธุรกิจการให้ บริการนําเข้ าแบบการรวมตู้คอนเทนเนอร์ (Consolidation)
 SUN เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1.00 ล้ านบาท เป็ น 5.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
 ย้ ายที่ตงสํ
ั ้ านักงานมาที่ WICE Place เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยเป็ นอาคารที่สร้ างขึ ้นมาจากผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัท ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มภาพลักษณ์ ให้ กับบริ ษัท และเป็ นการสร้ างความ
น่าเชื่อถือให้ กบั ลูกค้ า
 กลุ่มคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท พร็ อมท
เฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จํ ากัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การพิธี
การศุล กาการเข้ า -ออก และให้ บ ริ ก ารขนส่ง สิน ค้ า โดยมี สํา นักงานตัง้ อยู่ที่ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ
 บริษัทได้ ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก TUV – Nord
 ขยายการให้ บริ การขนส่งระหว่างประเทศไปยังประเทศญี่ ปุ่น ออสเตรเลีย และ
กลุม่ ประเทศในแถบเอเชีย
 กลุ่มคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท ไวส์ โลจิ
สติกส์ จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การพิธีการศุลกาการเข้ าออก และให้ บริการขนส่งสินค้ า โดยมีสํานักงานตังอยู
้ ท่ ี่ทา่ เรื อแหลมฉบัง
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2553

2554

2555

2556
29 พฤจิกายน 2556

17 ธันวาคม 2556

25 ธันวาคม 2556

28 พฤษภาคม 2557

 บริษัทได้ ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก TUV – Nord
 ขยายการให้ บริ การประเภทประตูสปู่ ระตู (Door to Door / Exwork) (รายละเอียด
ข้ อ 2.2.1) เพื่อรองรับลูกค้ าในกลุม่ ใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์,
อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น
 บริ ษัทขยายการให้ บริ การขนส่งแบบครบวงจรโดยเพิ่มการให้ บริ การส่งออกแบบ
การรวมตู้คอนเทนเนอร์ (Consolidation) ไปยังไปประเทศญี่ปนุ่ ประเทศสิงคโปร์
และเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มเติมจากเส้ นทางที่
ให้ บริการอยูเ่ ดิม คือ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศปากีสถาน พร้ อมทังขยาย
้
เครื อข่ายโดยเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกของ Conqueror Freight Network
 บริษัทได้ รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 ประจําปี 2553 (รางวัลชมเชย)
กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จากสํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.)
 บริษัทขยายการให้ บริการครอบคลุมการขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุก
 บริ ษัทได้ รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 ประจําปี 2554 กลุ่มธุรกิจ
โลจิสติกส์ จากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 บริ ษัทได้ รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจําปี 2555 กลุ่มธุรกิจ
โลจิสติกส์ จากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 บริ ษั ทได้ มี ก ารปรั บ โครงสร้ างกลุ่ ม บริ ษั ทใหม่ โดยวิ ธี การควบบริ ษั ท
(Amalgamation) ระหว่าง บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด,
บริ ษัท พร็ อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด, และ บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด
จัดตังเป็
้ นบริษัทใหม่ แต่ยงั คงใช้ ชื่อเดิมในขณะนัน้ คือ บริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเป็ น 15.00 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
 SUN เพิ่มทุนอีก 49.00 ล้ านบาท เป็ น 54.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 54,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท เพื่อปรับโครงสร้ างทุน และใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 165.00 ล้ านบาท เป็ น 180.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
- เพื่อปรับโครงสร้ างทุนของบริ ษัท และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ
- เพื่อนําหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทมาชําระค่าหุ้นของ SUN ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ใน
ราคามูลค่าตามบัญชี เพื่อปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้น โดย
ปั จจุบนั บริษัทถือหุ้นใน SUN ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 28.00 ล้ านบาท เป็ น 208.00 ล้ านบาท โดยเสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาที่ตราไว้ (Par) เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
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 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 17.00 ล้ านบาท เป็ น 225.00 ล้ านบาท โดยเสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาที่ตราไว้ (Par) เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
 บริษัทได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท
ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)” และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท
 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นครัง้ แรกต่อประชาชน ผู้บริ หาร(ที่ไม่เป็ นกรรมการ) และ
พนักงานของบริษัท
 ทุนจดทะเบียนหลังเสนอขายหุ้นทังหมด
้
เป็ น 300.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 600.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท พร้ อมทัง้ นําหุ้นสามัญ
ของบริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย ดังนี ้
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“WICE”)
ทุนจดทะเบียน 300.00 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 225.00 ล้ านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
(ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน)
99.99

บริษัท ซันเอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (“SUN”)
ทุนจดทะเบียน 54.00 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 54.00 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท

รายละเอียดบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
รายชื่อกรรมการ

: บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด
: ผู้ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ โดยเน้ นการให้ บริ การจัดการขนส่ง
ทางอากาศ
: 21 ตุลาคม 2545
: เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
: นางอารยา คงสุนทร, นายชูเดช คงสุนทร, นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร
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ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทคือ นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 43.81 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ วหลังการเสนอหุ้นในครัง้ นี ้ โดยนางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร เป็ นผู้บริ หารหลักของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นต่างชาติชาวสิงคโปร์ ถือหุ้นรวมกันประมาณร้ อยละ 7.79 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วหลังการเสนอหุ้นในครัง้
้ ่ที่ประเทศสิงคโปร์
นี ้ โดยกลุม่ ผู้ถือหุ้นต่างชาติชาวสิงคโปร์ ดงั กล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Sun Express Logistics Pte Ltd. ตังอยู
โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 อย่างไรก็ตาม กลุม่ ผู้ถือหุ้นต่างชาติชาวสิงคโปร์ ดงั กล่าวไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย แต่มีรายการระหว่างกันตามธุรกรรมปกติ (รายละเอียดได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อ 14 รายการระหว่างกัน)
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