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พันธกิจ
“บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
ในการตอบโจทย์ลูกค้า
ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์
โดยใช้นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด
และมีความน่าเชื่อถือ”

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้น�าด้านการให้บริการโลจิสติกส์
ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรมส�าหรับลูกค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโลโลยี
ในเอเชียแปซิฟิก”
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วัฒนธรรมองค์กร
มีจิตส�านึกของความรับผิดชอบ
ท�าในสิ่งที่ถูกต้อง มีจริยธรรมและโปร่งใส
ท�างานด้วยเป้าหมายเดียวกัน สนับสนุนกัน
ฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3

จุดเด่นทางการเงิน
งบกำ�ไรข�ดทุน
รายได้จากให้บริการ
1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)
2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)
3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics)
รวมรายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
กำาไรสุทธิ

2558

2559

หน่วย: ล้�นบ�ท
2560

396
152
133
682
8
689
61

503
294
225
1,022
13
1,035
77

635
466
295
1,396
6
1,402
90

696
95
601

1,067
205
862

1,104
204
900

7.03
7.00
0.80
5.63
65
14.90
24
41

3.55
3.52
1.13
5.75
64
9.01
41
23

3.99
3.94
1.34
4.65
67
8.14
43
24

25.46%
10.86%
73.89%
8.79%
13.79%

25.53%
9.60%
71.26%
7.93%
8.95%

24.50%
9.34%
88.86%
7.67%
9.97%

11.56%
52.07%
1.31

7.23%
51.21%
0.97

8.13%
62.58%
1.27

0.16
57.54%
0.12

0.24
54.55%
0.12

0.23
78.02%
0.14

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุน เร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำาระหนี้
วงจรเงินสด

อัตร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไร
อัตรากำาไรขั้นต้น
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร
อัตราส่วนกำาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตร�ส่วนแสดงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์นโยบ�ยก�รเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น (Fully Dilute)
4
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
8.00

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

7.03

6.00

1.50
3.55

4.00

3.99

2558

2559

2560

0.00

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
8.00
6.00

5.63

5.75

80
4.65

2.00

20

0.00

0

2558

2559

2560

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
14.90

10.00

9.01

8.14

2559

2560

5.00
0.00

2558

2560

65

64

67

2558

2559

2560

50
40
30
20
10
0

41

43

2559

2560

24

2558

อัตราส่วนกำาไรสุทธิ (%)

25.46%

25.53%

24.50%

2558

2559

2560

20.00%
10.00%
0.00%

2559

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน)

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)
30.00%

2558

60
40

15.00

0.80

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

4.00

20.00

1.34

0.50

2.00
0.00

1.00

1.13

10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

8.79%

2558

7.93%

7.67%

2559

2560
5

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 ที่ ผ่ า นมาภาพรวมเศรษฐกิ จ ในทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว โลก
ส่งสัญญาณเร่งตัวจากในช่วงปลายปี 2559 ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
เศรษฐกิ จ โลกในปี 2560 มาจากการกลับ มาเพิ่ม ขึ้นของระดับราคา
(reflation) โดยราคาน้ำ า มั น ที่ ป รั บ ตั ว ขึ้ น ประกอบกั บ นโยบาย
ลดกำ า ลั ง การผลิ ต ส่ ว นเกิ น ในจี น ที่ ทำ า ได้ ดี ก ว่ า เป้ า หมาย ทำ า ให้ ร าคา
สินค้าโภคภัณฑ์กลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง ปัจจัยด้านราคานี้ทำาให้
การค้าโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา
จึงทำาให้ตัวเลขการส่งออกปรับตามดีขึ้นตามไปด้วย
แม้ ก ารเติ บ โตดั ง กล่ า วจะเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การเติ บ โตของ
ภาคธุรกิจโลจิสติกส์โดยตรง แต่บริษัทยังคงดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ โดยขยายการค้า การลงทุน สร้างโครงข่าย
พั น ธมิ ต รในจุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการขนส่ ง ที่ สำ า คั ญ ในเอเชี ย รองรั บ
การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นการสร้าง
รากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา WICE ได้ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ขยายเครือข่ายพันธมิตรในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ Sun Express
Logistics Pte. Ltd. (SEL) ในประเทศฮ่องกงและจีน ร่วมกับ Universal
Worldwide Transportation Limited (UWT) อย่างไรก็ตามพันธกิจที่
สำาคัญยิง่ ของบริษทั คือ การขับคลือ่ นบริษทั โลจิสติกส์ไทยให้กา้ วสูก่ ารเป็น
International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย
ซึ่งในปี 2561 บริษัทจะร่วมกับพันธมิตรในประเทศต่างๆสร้างแบรนด์
WICE ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเดินหน้าขยายเครือข่าย
ออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่สำาคัญอย่างต่อเนื่อง

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)
ประธานกรรมการบริษัท

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจ
ในการดำาเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับเกียรติและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป
บริษัทขอยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำาคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลของประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน
และขอถื อ โอกาสนี้ ข อบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความขยั น ขั น แข็ ง และ
มีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำาคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับ การดำาเนินงานของบริษัท ทำาให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโต
อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป
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สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือน ก.ค. 2558
ตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่า บริษัทมีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำาคัญ และ
ส่งเสริมศักยภาพการดำาเนินงานมาโดยตลอด และส่งผลให้ผลประกอบการ
ของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 100% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวถือเป็นเครื่องพิสูจน์
ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน
สำ า หรั บ ในปี 2560 ที่ ผ่ า นมา นั บ เป็ น ช่ ว งเวลาสำ า คั ญ ที่ บ ริ ษั ท ได้
ดำาเนินการมาครบ 24 ปี และถือเป็นปีที่ดีของบริษัท ธุรกิจโลจิสติกส์
มี ค วามต้ อ งการเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของภาคส่ ง ออกซึ่ ง อยู่ ที่
10% สูงสุดในรอบ 6 ปีนับตั้งแต่ปี 2555 ปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งออก
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การนำาเข้า
สินค้าในตลาดอเมริกา ยุโรป และเอเชียปรับตัวดีขึ้น ทำาให้ความต้องการ
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ผลไม้สดแช่แข็ง ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป
และน้ำาตาล มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวดีอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การส่งออกรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ง่ ออก
ไปยังอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกหลักของบริษัท

(นางอารยา คงสุนทร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมั่นใจว่าจะยังเป็นปีที่ดีต่อเนื่องของ WICE
ที่จะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งแบบ Organic Growth และ
In Organic Growth ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้
อย่างครบวงจร มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้า
ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การขยายงานบริการนำาเข้าส่งออกทางทะเล
(Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร
งานขนส่งในประเทศ งานขนส่งระหว่างประเทศ และงานบริหารจัดการ
คลังสินค้า

นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำาเนินงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในเมืองท่าที่สำาคัญของเอเชีย โดยหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Sun Express
Logistics Pte. Ltd. (SEL) ประเทศสิงคโปร์ในช่วงกลางปี 2559 ที่ผ่านมา SEL ได้ช่วยสร้างประโยชน์ทางธุรกิจทั้งด้านรายได้และความสามารถในการ
ทำากำาไรในระยะยาว และล่าสุดบริษัทมีพันธมิตรใหม่ Universal Worldwide Transportation Limited (UWT) ซึ่งให้บริการครอบคลุมงานโลจิสติกส์
ครบวงจรในฮ่องกงและจีน มาเสริมทัพต่อยอดธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดธุรกิจทุกประเภทของบริษัทให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งที่สำาคัญ
ของโลกรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน โดยมองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันเข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ในอนาคต เพื่อให้ WICE ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ตามเป้าหมายที่วางไว้
ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ จะเกิดขึ้นตลอดปีนี้ ซึ่งดิฉันขอให้ท่าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยเป็นกำาลังใจให้กับ
คณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท ให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรค และนำาพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ที่สำาคัญที่สุดของคณะผู้บริหารและทีมงาน WICE ทุกคน โดยบริษัทจะยังคงรักษาคำามั่นจะมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารงานอย่างเต็มที่ ตามหลัก ธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างผลกำาไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นต่อไป
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และ
ที่สำาคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้
กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งสำาคัญขององค์กร ในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป
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คณะกรรมการบริษัท

1 2
3 4
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1. นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

Total Logistics Service and Solution Provider

3. นายวิชัย แซ่เซียว

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5 6
7 8

5. นางอารยา คงสุนทร

7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

6. นายชูเดช คงสุนทร

8. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /
กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฎิบัติการและสนับสนุน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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ฝ่ายบริหารของบริษัท

1 2
3 4
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1. นางสาวสมใจ ปุราชะโก

3. นายโชคชัย พฤฒิสาร

2. นายราม ตันติกุลสุนทร

4. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ใน Eastern Seaboard

Total Logistics Service and Solution Provider

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำาหนด และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาำ หนดองค์ประกอบคุณสมบัติ
วาระการดำารงตำาแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิชัย แซ่เซียว และนายเจริญเกียรติ
หุตะนานันทะ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มิได้เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
บริษัทย่อยในลำาดับเดียวกัน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกำาหนดไว้ และมีนางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ซึง่ ได้รวมถึงการประชุมหารือร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน ผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประชุมและการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้อง
กับข้อกำาหนดของ ก.ล.ต และ ตลท. อย่างครบถ้วนสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำาปี และรายไตรมาส ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน ตลอดจนรับฟังคำาชีแ้ จงจากฝ่ายบริหาร ผลการสอบทานพบว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอและทันเวลา รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ สังเกตในประเด็นทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก่บริษทั ฯ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบความเป็น
อิสระและขอบเขตการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
2 สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี 2560 ซึ่งรวมถึงขอบเขตการตรวจสอบโดยพิจารณาบน
พื้นฐานความเสี่ยง (Risk Based Internal Audit Plan) กระบวนการในการปฏิบัติงานทั้งหมดของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบการควบคุมภายในตามที่
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดาำ เนินการทดสอบตามมาตรฐานสากล กระบวนการทำางานต่างๆ ภายในบริษทั ฯ ทุกไตรมาส ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นแก่บริษัทฯ และมีการ
ติดตามฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนือ่ ง โดยให้รายงานการปรับปรุงแก้ไขต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครัง้ รวมทัง้ ได้ให้ฝา่ ยบริหารในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผลการประเมินพบว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และเหมาะสม
เพียงพอ
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3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำาหนด
กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปีี
4. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและอนุมตั ิ แผนปฏิบตั กิ าร งบประมาณประจำาปี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝา่ ยตรวจสอบ
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็นอิสระและเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงกำาหนดให้ฝา่ ยตรวจสอบมีสายบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. สอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเพื่อ
ทำาความเข้าใจในแผนงานและขอบเขตการทำางานของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำาหนดการจ้างงานผู้สอบบัญชี เพื่อการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไวส์
โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2561 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ และเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ต่อไป

รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใน
Eastern Seaboard

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายคลังสินค้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายขายและการตลาด

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail Address
Website
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
: ผู้ให้บริก�รโลจิสติกส์ระหว่�งประเทศแบบครบวงจร
(International Logistics Service and Solution Provider)
: อ�ค�ร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว� กรุงเทพมห�นคร 10120
: 0107558000156
: 02-681-6181
: 02-681-6123
: info@wice.co.th
: www.wice.co.th
: 325,949,750 บ�ท
(ส�มร้อยยี่สิบห้�ล้�นเก้�แสนสี่หมื่นเก้�พันเจ็ดร้อยห้�สิบบ�ทถ้วน)
ประกอบด้วยหุ้นส�มัญ 651,899,500 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 0.50 บ�ท
ทุนชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวนเงิน 325,949,750 บ�ท
(ส�มร้อยยี่สิบห้�ล้�นเก้�แสนสี่หมื่นเก้�พันเจ็ดร้อยห้�สิบบ�ทถ้วน)
: บริษัทศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชด�ภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000
โทรส�ร : 0 2009-9991
SET Contact center: 0 2009-9999
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

: ไม่มี

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด โดย
น�งส�วพิมพ์ใจ ม�นิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 4521
อ�ค�รเลครัชด� ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33
ถนนรัชด�ภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรส�ร : 0-2264-0789-90
อีเมล์ : ernstyoung.thailand@th.ey.com
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ผู้ตรวจสอบภายใน

: บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำ�กัด
โดยน�งส�ววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ และ น�งส�วหัสย� ใจบูช�ศักดิ์
11 ซอย 6 ถนนบรมร�ชชนนี แขวงบ�งบำ�หรุ เขตบ�งพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0-2434-3746
อีเมล์ : wpsthai@gmail.com

ที่ปรึกษาทางการเงิน

: บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ
ภายใต้สัญญาการจัดการ

: ไม่มี

15

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้ให้บริก�รโลจิสติกส์ระหว่�งประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics Service
and Solution Provider) ให้บริก�รทัง้ ก�รนำ�เข้�และส่งออก ทัง้ ท�งทะเล และท�งอ�ก�ศ ให้บริก�รด้�นพิธกี �รศุลก�กร ก�รขนส่งในประเทศ
ก�รขนส่งข้�มแดน (Cross Border) และคลังสินค้� เป็นหลัก

เป้าหมาย
เป้าหมาย
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้กำ�หนดเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยในระยะ 3 ปีข้�งหน้� ดังนี้ี
1. บริษัทฯ มีแผนในก�รขย�ยธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือขย�ยส�ข�ไปยังต่�งประเทศ เพื่อรักษ�อัตร�ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน
สำ�หรับรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่เพิ่มขึ้น ในอน�คตได้
2. บริษัทฯ มีแผนเน้นก�รให้บริก�รที่มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี เพื่อรักษ�คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรขั้นต้น ให้อยู่ในระดับที่
แข่งขันได้ในอุตส�หกรรม และสร้�งผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ม�กขึ้น
3. บริษัทฯ เน้นก�รให้บริก�รที่มีคุณภ�พเพื่อรักษ�ฐ�นลูกค้�ปัจจุบัน และมีแผนขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีร�ยได้เพิ่ม
สูงขึ้น ส�ม�รถสร้�งผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ม�กยิ่งขึ้น
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ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำาคัญ
ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ย่อม�จ�ก Worldwide Industrial Commercial Enterprise)
(เดิมชือ่ บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำ�กัด) เริม่ ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รรับจัดก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศในปี 2536 ซึง่ เน้น
ก�รให้บริก�รรับจัดก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเล โดยมีเส้นท�งหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริก� ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้�นบ�ท โดยเป็นก�รร่วม
ทุนระหว่�งกลุ่มนักลงทุนช�วไทยรวม 70% และกลุ่มบริษัท Wice Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทต่�งช�ติที่มีชื่อเสียงด้�นธุรกิจเฟรท (Freight)
ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และเขตบริห�รพิเศษฮ่องกงแห่งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนรวม 30% ต่อม�บริษัทได้ขย�ยก�รให้บริก�รครอบคลุม
ก�รให้บริก�รด้�นพิธีก�รท�งศุลก�กร
โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุ่มคุณอ�รย� คงสุนทร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้มีก�รซื้อหุ้นของบริษัทจ�กกลุ่มหุ้นส่วน
ช�วฮ่องกงและช�วสิงคโปร์ ต�มลำ�ดับ ส่งผลให้บริษทั ถือหุน้ โดยคนไทย 100% และเพือ่ เป็นก�รเพิม่ ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�ร บริษทั
ได้มีก�รปรับโครงสร้�งกลุ่มบริษัทใหม่ ในเดือนพฤศจิก�ยน ปี 2556 โดยวิธีก�รควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่�ง บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์
วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด, บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จำ�กัด, และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ แต่ยังคงใช้
ชื่อเดิม คือ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วเป็น 15.00 ล้�นบ�ท และมีสำ�นักง�นให้
บริก�รอยู่ที่ท่�เรือแหลมฉบัง นอกจ�กนี้ ในเดือนธันว�คม ปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วเป็น 180.00 ล้�นบ�ท และ
เข้�ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ในบริษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด ทัง้ นี้ บริษทั ได้ด�ำ เนินก�รแปรสภ�พเป็นบริษทั มห�ชนจำ�กัด และเปลีย่ น
ชื่อเป็น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อวันที่ 3 เมษ�ยน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้�นบ�ท (ทุนชำ�ระแล้ว 225 ล้�นบ�ท)
บริษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (“SUN”) บริษทั ย่อย ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 21 ตุล�คม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 3.00 ล้�นบ�ท
โดยก�รร่วมทุนกันระหว่�งกลุม่ นักลงทุนช�วไทยรวม 60% และกลุม่ นักลงทุนช�วสิงคโปร์และช�วฮ่องกงรวม 40% เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�ร
รับจัดก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศ รวมทัง้ ให้บริก�รด้�นพิธกี �รท�งศุลก�กร ซึง่ เน้นก�รให้บริก�รรับจัดก�รขนส่งสินค้�ท�งอ�ก�ศ โดยมี
ส�ข�ตั้งอยู่ที่ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนชำ�ระแล้ว ปัจจุบัน SUN มีทุนจดทะเบียนและ
ชำ�ระแล้วทั้งสิ้น 54.00 ล้�นบ�ท
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บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) บริษัทย่อย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกร�คม 2545บริษัทที่จัดตั้ง อยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ จ�กกลุ่มน�ยลิม เมง ปุย ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งประกอบด้วยน�ยลิม เมง ปุย น�ยเลียน ฮก ลุง และน�งส�วซู ยิ โนจ จำ�นวน 700,000
หุ้น มูลค่�ที่ ตร�ไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลล�ร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นส�มัญ และในวันที่ 15 สิงห�คม 2559 บริษัท ไวส์โลจิสติ
กส์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้เข้�ซื้อหุ้นส�มัญของ บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) เป็นจำ�นวน 70% ของหุ้นส�มัญทั้งหมด
พร้อมทั้งเข้�เป็นกรรมก�รของบริษัท โดยที่ผู้บริห�รเดิมของ SEL ยังคงดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริห�รของ SEL ต่อไปอีก 4 ปีนับจ�กวันที่มีก�รตกลง
บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) เป็นบริษัทฯ รับจัดก�รขนส่งระหว่�งประเทศชั้นนำ�ในประเทศสิงคโปร์ ให้บริก�ร
ครบวงจร มีเที่ยวบินที่หล�กหล�ย ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ 24 ชั่วโมง มีที่ตั้งสำ�นักง�นและคลังสินค้�อยู่ใน สน�มบินช�งงี
เขตก�รค้�เสรี ( Changi Free Zone Airport) และยังได้รับสิทธิในก�รขนส่งผ่�นพ�เลตของส�ยก�รบินโดยตรง (ULD-Unit Load Device)
ทำ�ให้ได้รับคว�มสะดวกและรวดเร็วในก�รขนส่งสินค้�
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พัฒนาการที่สำาคัญของ “WICE”

LCB
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้�งก�รถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน) (“WICE”)

ทุนจดทะเบียน 325,949,750 บ�ท
ทุนชำ�ระแล้ว 325,949,750 ล้�นบ�ท มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ 0.50 บ�ท

ร้อยละ 99.99
บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (“SUN”)
ทุนจดทะเบียน 54 ล้�นบ�ท
ทุนชำ�ระแล้ว 54 ล้�นบ�ท มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ 1,000 บ�ท
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ร้อยละ 70
Sun Express Logistics PTE.,Ltd (“SEL”)
ทุนจดทะเบียน 700,000 เหรียญดอลล�ร์สิงคโปร์

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการบริการร
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้
ประเภทของรายได้

2557

2558

2559

2560

รายได้จากการให้บริการ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

377.29

55.75

396.17

57.46

503.93

48.66

635.03

45.28

2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) 170.57

25.20

152.37

22.10

293.76

28.37

465.59

33.20

3. คลังสินค้า, พิธีการศุลกากรและการขนส่ง
ในประเทศ (Warehouse, Customs and
Transport)

122.34

18.08

132.99

19.29

224.79

21.70

295.75

21.09

รวมรายได้จากการให้บริการ

670.20

99.03

681.53

98.85 1022.48

98.73 1396.37

99.57

รายได้อื่น**

6.57

0.97

7.94

รวมรายได้

676.77

100.00

689.47

หมายเหตุ :

1.15

13.15

100.00 1035.63

1.27

5.96

0.43

100.00 1402.33 100.00

** รายได้อื่นๆ เช่นกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กำาไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ลักษณะการให้บริการ
บริษทั ไวส์โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย เป็นผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics
Services and Solutions Provider) ทั้งการนำาเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ
และการให้บริการด้านพิธกี ารศุลกากร และการขนส่งในประเทศ เพือ่ รองรับความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่ง
สินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตู
โรงงานลูกค้าปลายทาง โดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Exwork คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำ าเข้า
รับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง
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แผนภาพการให้บริการโลจิสติกส์
(International Logistics Flow)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งนำาเข้าและส่งออก ด้วยการ
ขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ โดยทีมงานผูม้ ปี ระสบการณ์และมีความเชีย่ วชาญด้านระบบโลจิสติกส์
ทีพ่ ร้อมเป็นทีป่ รึกษาและให้คาำ แนะนำาเกีย่ วกับการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนวางแผนและออกแบบเส้นทางการขนส่งให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำานึงถึงระยะเวลาในการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่ง ประเภท/ ลักษณะของสินค้า
ที่ขนส่ง ความสะดวกต่อลูกค้าในการจัดการขนส่ง เป็นต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ประเภทที่ไม่มีเรือ/ เครื่องบินเป็นของตนเอง (Non-Vessel Operation Common Carrier หรือ N.V.O.C.C) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่ง คือสายการเดินเรือ หรือสายการบิน ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจน
ประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) ของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ ในการ
ดำาเนินการจัดการเพือ่ ให้สนิ ค้าถึงผูร้ บั อย่างปลอดภัยตามเวลาทีก่ าำ หนด การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) : บริษัทเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือ
ชั้นนำาที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือดำาเนินการต่อรองและจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายโดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น CGLN ภายใต้ WCAFamily Network
ทำาให้ปจั จุบนั บริษทั ฯ สามารถให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำาคัญในประเทศต่างๆ โดยตลาดหลักยัง
คงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งไทย-สหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเริ่ม สำาหรับ
ตลาดหลักรองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปินส์
การขนส่งสินค้าโดยเรือสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ มีตน้ ทุนในการขนส่งทีถ่ กู กว่าการขนส่งสินค้าทางเครือ่ งบิน เหมาะสำาหรับ
การขนส่งที่ไม่เร่งด่วน โดยสินค้าหลักๆ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (สินค้าสำาเร็จรูป)ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงสร้างเหล็กและวัสดุก่อสร้าง
อาหารกระป๋อง เป็นต้น การขนส่งทางเรือจะบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น โดย
ตู้คอนเทนเนอร์จะแบ่งออกเป็น 2 ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรทุกสินค้าที่มีนำ้าหนักมากแต่มีปริมาณน้อย
และ ขนาด 40 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรทุกสินค้าที่มีนำ้าหนักน้อยแต่มีปริมาณมาก นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีรูปแบบต่างๆ เช่น
ตูค้ อนเทนเนอร์แบบแห้ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) แบบเปิดหลังคา (Open Top) เป็นต้น เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และให้เหมาะกับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง
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ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 - 2560
ประเภทการให้บริการ

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี (TEU)*
2556

2557

2558

2559

2560

สินค้าขาออก (Export)

6,087

6,315

11,645

15,268

18,870

สินค้าขาเข้า (Import)

3,235

3,529

5,917

6,150

8,527

รวม

9,322

9,844

17,562

21,418

27,397

หมายเหตุ : * Twenty Foot Equipment Unit หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต

การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
• การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load:FCL) หมายถึง การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้า
ในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่นๆ เหมาะสำาหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้า
ปริมาณมาก โดยหลังจากบรรจุสนิ ค้าจนเต็มตูแ้ ล้วจะไม่มกี ารเปิดตูจ้ นกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง บริษทั ฯ จะเป็นผูด้ าำ เนินการ
ตั้งแต่การติดต่อสายการเดินเรือ ต่อรองค่าระวางเรือ จองระวางเรือ จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะกับสินค้า ออกแบบเส้นทา
การขนส่ง ส่งมอบสินค้าลงเรือ ตลอดจนติดตามสถานะของสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร
ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศในการส่งมอบสินค้าให้กบั ผูร้ บั ทัง้ นี้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ ผูน้ าำ เข้า-ส่งออก
• การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) หมายถึง การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า
ที่มีปริมาณขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อบรรจุสินค้าเฉพาะของตนเอง บริษัทจะทำาหน้าที่เป็นผู้รวบรวม
สินค้าจากลูกค้าแล้วนำามาบรรจุในตูค้ อนเทนเนอร์ โดยจะมีการคำานวณพืน้ ทีใ่ นการจัดวางและจัดทำาเป็นแผนงาน (Consol Plan)
ส่งให้กับผู้รับบรรจุสินค้าลงตู้ที่ท่าเรือ โดยจะมีสถานีสำาหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ เรียกว่า Container
Freight Station

Container Freight Station
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2. การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) : บริษทั ฯและบริษทั ย่อยเป็นผูใ้ ห้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการ
ขนส่งระหว่างประเทศทีต่ อ้ งการความรวดเร็วในระยะเวลาจำากัด และเป็นการขนส่งทีใ่ ห้ความยืดหยุน่ สูงตอบสนองการเปลีย่ นแปลงและเวลา
ได้เป็นอย่างดีแต่มตี น้ ทุนทีส่ งู กว่าการขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ทขี่ นส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมลู ค่าสูงและต้องใช้ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึง่ บริษทั ย่อยจะเป็นผูต้ ดิ ต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำาหนดทีล่ กู ค้าต้องการ โดยคำานึงถึงความ
รวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้า
สำาคัญในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจีน เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ความสำาคัญกับความรวดเร็วและความชำานาญในตัวสินค้า โดยเฉพาะสินค้าใน
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทย่อยสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง จากสิงคโปร์มากรุงเทพฯ แบบประตูถึงประตู
(Door-to-Door) ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำาเข้าจากประเทศสิงคโปร์มา
ประกอบในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการให้บริการเสริมสำาหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉิน เช่น การให้
บริการรับหิ้วสินค้าแบบถึงมือผู้รับ (Hand Carrier) ภายใน 24 ชั่วโมง เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น นอกจากการให้บริการ
จัดการขนส่งดังกล่าวแล้ว บริษทั ย่อยยังมีบริการให้คาำ ปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยร่วมกับลูกค้าในการคิดหาวิธกี ารจัดการระบบ
โลจิสติกส์เพือ่ ประหยัดต้นทุนในการขนส่งให้กบั ลูกค้า ในลักษณะการรวมสินค้าจากหลายๆ Supplier ของลูกค้ารายใดรายหนึง่ (Combined
Cargo) แล้วจัดส่งพร้อมกัน เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่ง
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2556 - ปี 2560
ประเภทการให้บริการ

ปริมาณขนส่งต่อปี (ตัน)
2556

2557

2558

2559

2560

สินค้าขาออก (Export)

1,583

1,664

1,182

1,185

2,634

สินค้าขาเข้า (Import)

4,474

3,448

3,049

3,530

4,290

รวม

6,057

5,112

4,231

4,715

6,924

3. การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport) : บริษัทฯ มีนโยบายการ
ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ
การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker)
การนำาเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำาสินค้าขึ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน โดยบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในการนำาเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำานาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้
ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำาเข้า-ส่งออก บริษัทฯ ที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมีผู้ชำานาญการศุลกากรประจำาสำานักงาน
อย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะต้องไปสอบกับกรมศุลกากร ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้ชำานาญการศุลกากรจำานวน 7 คน และมีที่ปรึกษา
อาวุโส ซึ่งเป็นอดีตผู้อำานวยการด้านพิธีการศุลกากร (ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว)
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ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนออกสินค้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทั่วไป และผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน
เออีโอ (Authorized Economic Operator หรือ AEO) ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนออกสินค้าระดับมาตรฐาน AEO ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล การยกระดับมาตรฐานเป็น AEO ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กรมศุลกากรกำาหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี
ซึง่ บริษทั ได้ยกระดับเป็นตัวแทนออกของ AEO ในปี 2559 ตามแผนดำาเนินงานโดยสิทธิพเิ ศษของตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO ได้แก่
การยกเว้นการตรวจสินค้า การยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก สามารถใช้หลักประกันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO
แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่ง เป็นต้น ทำาให้การดำาเนินการด้านพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วขึ้น
และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมากขึ้น

ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ปี 2557-2560
รายการ

ปริมาณงานต่อปี
2557

2558

2559

2560

จำานวน Shipment

10,495

11,648

15,164

16,047

จำานวน ตู้

27,995

28,293

30,689

32,045

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transport)
บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพือ่ เป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพือ่
อำานวยความสะดวกแก่ลกู ค้า โดยบริษทั ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง (DumpTruck)
รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อเป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปส่งยังจุดหมายปลายทางทีล่ กู ค้าต้องการ เช่น โรงงาน
หรือ คลังสินค้าของลูกค้า หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะ
เป็นลูกค้าทีใ่ ช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเห็นว่าการให้บริการ
ดังกล่าวเป็นการเพิม่ ความสะดวกให้กบั ลูกค้าทีต่ อ้ งการเคลือ่ นย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยจะเป็นผูจ้ ดั หารถขนส่งทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้บริการขนส่งแก่ลกู ค้า ปัจจุบนั บริษทั มีหน่วยงานให้บริการอยูท่ แี่ หลมฉบัง และบริษทั ย่อย
มีสาขาอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทมีรถบรรทุกขนส่งสรุปได้ดังนี้
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จำานวนรถบรรทุก ปี 2557 - 2560
รายการ

จำานวนรถขนส่ง (คัน)
2557

2558

2559

2560

หัวลาก

17

27

27

27

หางพ่วงบรรทุก

23

37

37

37

รถบรรทุก 6 ล้อ

4

4

4

4

รถบรรทุก 4 ล้อ

6

6

6

6

รวมจำานวนคัน

50

74

74

74

ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2557 - 2560
รายการ
จำานวนตู้ที่ให้บริการ

ปริมาณการขนส่งต่อปี (ตู้)
2557

2558

2559

2560

15,016

19,560

26,552

32,045

มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้คาำ นึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ
ขนส่งเป็นอันดับแรกควบคูไ่ ปกับความตรงต่อเวลาซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตระหนัก
ว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็น
ส่วนสำาคัญที่ทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินค้าให้ถึงจุด
หมายตามกำาหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ลูกค้าและบริษัทฯ รถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มาตรฐานตามที่
กฎหมายกำาหนด และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจ
สอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบตั หิ น้าที่ บริษทั ได้ผา่ นการรับรอง
มาตราฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก จาก กรมการขนส่งทางบก กระทราวงคมนาคม
(Q MARK) ตลอดจนได้นาำ ระบบ GPS มาใช้เพือ่ ให้การดำาเนินงานและการบริหารงาน
ยานพาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกับตัวรถเพื่อติดตามตำาแหน่งของรถในขณะ
ปฏิบัติงาน บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม เป็นต้น
4. การให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) : เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการ
คลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบัน บริษัทให้บริการคลังสินค้าใน 3 รูปแบบ คือ
4.1 คลังสินค้าทั่วไป (Multiusers Warehouse) โดยเป็นคลังสินค้าสำาหรับเก็บรักษาสินค้า ที่อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือ สินค้า
สำาเร็จรูปเพือ่ จัดเก็บและส่งสินค้าเข้ายังโรงงานผลิตสินค้า จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกค้า หรือ ใช้ในการเก็บสินค้าสำาเร็จรูป
ของลูกค้า เพื่อรอการจัดส่งไปยังลูกค้าในประเทศ หรือ จัดส่งไปยังต่างประเทศ
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4.2 คลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย (Dedicated Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายนั้นๆ เช่น เป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะอยู่ใกล้กับ
โรงงานของลูกค้า หรือ อยูใ่ กล้กบั ลูกค้าของลูกค้า หรือออกแบบเพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านอืน่ ๆ ของลูกค้า โดยขึน้ อยูก่ บั
เงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท กับลูกค้า
4.3 บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management) โดยบริษัทให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับคลังสินค้า
ของลูกค้าเอง ด้วยการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า การวางแผนกำาลังคนในคลังสินค้า การจัดหากำาลังคน
ในการปฏิบัติการ และการควบคุมการทำางานภายในคลังสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตาม ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ตกลง
กับลูกค้า

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด
จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความชำานาญในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทัง้ ทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จึงสามารถ
พัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมี
บริการทีค่ รบวงจร ทัง้ ในด้านความหลากหลายของประเภทการให้บริการและความครอบคลุมในเส้นทางขนส่งในหลายประเทศ รวมทัง้ ระบบ
บริหารจัดการสำาหรับการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน ISO9001: 2015 จาก TUV NORD
โดยบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างสม่าำ เสมอ ทัง้ นี้ บริษทั มีกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพือ่ รักษา
ฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการในหลายรูปแบบ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้บริการในหลายรูปแบบโดยให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งตลาดสินค้านำาเข้าและส่ง
ออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าซึ่งเป็นการให้
บริการทีค่ รอบคลุมการจองระวางภายใต้ตน้ ทุนทีด่ ที สี่ ดุ , ดำาเนินการด้านพิธกี ารศุลกากรทัง้ ต้นทางและปลายทาง, จัดหาคลังสินค้าและกระจาย
สินค้า, จัดทำาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งทัง้ หมด, การจัดหารถบรรทุกเพือ่ รับ-ส่งสินค้า, บริการอืน่ ๆ เช่น จัดทำาหีบห่อ (กรณีลกู ค้าร้องขอ),
จัดทำาประกันภัยสินค้า เป็นต้น ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการนำาเข้า-ส่งออก ดูแลและติดตามสถานะสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง ตลอดจน
ประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ ในการดำาเนินการจัดการเพือ่ ให้สนิ ค้าถึงผูร้ บั อย่างปลอดภัยตามเวลาทีก่ าำ หนด ซึง่ การให้บริการทีค่ รบวงจร
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ดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ และเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารกับ
หลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยบริษทั เน้นการให้บริการแบบประตูสปู่ ระตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งตัง้ แต่หน้าประตู
โรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และ แบบ Exwork คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำาเข้า
รับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง
(2) การให้บริการอย่างมีคุณภาพ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้ความสำาคัญกับคุณภาพของงานบริการทีน่ าำ เสนอต่อลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึง่ ต้องรวดเร็ว
ถูกต้อง และน่าเชือ่ ถือ โดยเริม่ จากการศึกษาความต้องการของลูกค้า จัดรูปแบบและเส้นทางการขนส่งทีเ่ หมาะสม โดยจะเสนอรูปแบบการขนส่ง
อย่างน้อย 3 รูปแบบเพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ลูกค้า และเมือ่ ลูกค้าตัดสินใจเลือกแล้ว บริษทั จะติดต่อสายการเดินเรือ/สายการบินเพือ่ จอง/ต่อรอง
ค่าระวาง ประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศ รับผิดชอบงานด้านเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการจัดการขนส่งสินค้าทัง้ หมดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ตลอดจนให้คาำ ปรึกษาและแก้ปญ
ั หาให้กบั ลูกค้า ทำาให้ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศเรือ่ ยมา เพือ่ เป็นการควบคุมคุณภาพ
ของการให้บริการแก่ลกู ค้า ความถูกต้องแม่นยำาด้านเอกสารเป็นสิง่ สำาคัญ และเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ
บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำาซ้อนในการทำางาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2556 และใบรับรอง
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโลจิสติกส์ใน “ระดับดี” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทยังได้
รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จาก สสว. ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555
(3) การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ครอบคลุมการให้บริการทัง้ ในและต่างประเทศ ดังนัน้ การมีสาขาในต่างประเทศจะทำาให้บริษทั มีความสามารถในการ
แข่งขันและการให้บริการแก่ลกู ค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ เป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
(4) ความชำานาญด้านภูมิศาสตร์
บริษัทฯ มีความชำานาญด้านภูมิศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริกา มากว่า 20 ปี
สามารถรับและส่งมอบสินค้าได้ทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL)
และแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ด้วยรัฐบาลสหรัฐอเมริกนั มีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้า คือ จะต้องมีการวางทัณฑ์บน (Bonded)
กับทาง FMC Regulation (Federal Maritime Commission) เป็นเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่
อาจจะได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ซึ่งต่างจากตลาดอื่นที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าวรองรับ โดยบริษัทได้มีการดำาเนินการดังกล่าวกับทาง
FMC แล้ว ดังนั้น จึงเป็นการลดคู่แข่งให้น้อยลง ถือเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท นอกจากนี้ การใช้บริการกับสายการเดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทาง
ไทย-สหรัฐอเมริกา ไม่วา่ จะเป็นผูส้ ง่ ออกหรือบริษทั รับจัดการขนส่งสินค้า จะต้องมีการทำาสัญญาบริการ (Services Contract) กับสายการเดินเรือ
จึงจะสามารถใช้บริการได้ โดยปัจจุบนั บริษทั มีสญ
ั ญาบริการกับสายการเดินเรือทีว่ งิ่ อยูใ่ นเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาประมาณ 7 บริษทั และมี
ตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำาหน้าที่ประสานงานจัดการด้านพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้าไปถึงท่าเรือ ตลอดจนจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับ
ปลายทาง ซึง่ ตัวแทนต่างประเทศดังกล่าวเป็นตัวแทนทีบ่ ริษทั ทำางานร่วมกันมานานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ บริษทั ย่อยมีประสบการณ์และความ
ชำานาญในการให้บริการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน
(5) ความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญ
เนื่องจากธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจให้บริการ บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์และ
ความชำานาญ ทำางานด้วยความถูกต้อง แม่นยำา มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) ซึ่งจะทำาให้ลูกค้า
ทีม่ าใช้บริการเกิดความมัน่ ใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยบริษทั มีการวางแผนด้านบุคลากรและพัฒนาความรูค้ วามสามารถเพือ่
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมุง่ เน้นการสรรหาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้องการของบริษทั ฯ และให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ บริษทั ฯ มีการจัดทำาแผนการอบรมพนักงานประจำาปี โดยพนักงานแต่ละ
คนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปีและหรือ 48 ชัว่ โมงต่อปี เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิ
งาน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำาหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม เพือ่ จูงใจให้บุคลากรเกิดขวัญและกำาลังใจในการ
ทำางาน โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอายุการทำางานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี นอกจากนี้ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศต้องอาศัยความรูค้ วามเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆทีบ่ งั คับใช้ในการส่งออกหรือนำาเข้า โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จดั เตรียมบุคลากร
ที่มีความรู้ความชำานาญเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำานาญการศุลกากรประจำาบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวม 7 คน เพื่อให้คำาแนะนำาแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ ได้้
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(6) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ธุรกิจของบริษทั ฯ เติบโตมาจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลเป็นหลัก โดยมีความชำานาญในเส้นทาง
ไทย-สหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี จึงทำาให้มีความสัมพันธ์ทดี่ ีกับสายการเดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทางดังกล่าว ต่อมาบริษัทมีการขยายเส้นทางการ
บริการในเส้นทางอืน่ มากขึน้ จึงทำาให้มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั สายการเดินเรือเพิม่ ขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีการจัดหาระวางเรือจากสายการเดินเรือ
รวมกว่า 15 ราย และธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่งเติบโตมาจากการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศเป็นหลัก จึงทำาให้มีความ
สัมพันธ์อันดีกับสายการบินกว่า 10 ราย นอกจากนี้ ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าที่สำาคัญ
ทำาหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของบริษทั และบริษทั ย่อยในการติดต่อประสานงานเพือ่ ให้บริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศทีต่ วั แทนแต่ละรายดูแล
ปัจจุบนั บริษทั มีตวั แทนในประเทศต่างๆ ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยยังเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network.
(7) ความสามารถในการบริหารต้นทุน
ด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยธุรกิจมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้มีปริมาณการขนส่งอย่างสม่ำาเสมอ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการวางแผนและจองระวางเรือ/เครื่องบินในปริมาณ
มาก ส่งผลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถเจรจาต่อรองราคากับสายการเดินเรือ/สายการบิน เพือ่ บริหารต้นทุนค่าระวางซึง่ เป็นต้นทุนหลัก
โดยการบริหารต้นทุนดังกล่าวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำาเสนอราคาแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย
(8) รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน
ลูกค้าปัจจุบันเป็นฐานลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำาคัญกับการรักษาฐานลูกค้า
ดังกล่าวให้มากที่สุด ซึ่งจะเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันอย่าง
สมำ่าเสมอ ทั้งการเข้าเยี่ยมเยียนด้วยตัวเอง หรือ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามถึงความต้องการใช้บริการและเสนอการบริการได้ทัน
กับความต้องการ เนือ่ งจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผูน้ าำ เข้า-ส่งออก ซึง่ มีความต้องการใช้บริการอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งสมำา่ เสมอ โดยจะพยายามให้กลุม่
ลูกค้าปัจจุบันเพิ่มปริมาณการใช้บริการมากยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ ยังประกอบด้วย การรักษา
คุณภาพการบริการ ความสะดวกในการติดต่อสือ่ สาร การส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาทีก่ าำ หนด ซึง่ บริษทั มีการจัดทำาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของลูกค้า เพื่อนำามาปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
(9) การขยายการให้บริการ
บริษทั ฯ มีแผนเพิม่ การให้บริการในลักษณะการต่อยอดการให้บริการกับลูกค้ารายใดรายหนึง่ เช่น การให้บริการทัง้ ด้านนำาเข้าและส่ง
ออก หรือทางเรือควบคูไ่ ปกับทางอากาศ รวมทัง้ การให้บริการพิธกี ารศุลกากรและการขนส่ง หรือแม้กระทัง่ การขยายขอบเขตเมืองท่า (Port)
นอกจากนีย้ งั ขยายไปยังธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เช่น การให้บริการคลังสินค้า โดยบริษทั ฯ มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้
กับการบริการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เมือ่ มีโอกาสทางธุรกิจทีเ่ หมาะสม ตลอดจนขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่าง โดยมีการจัดทำาเว็บไซต์(Website) ของบริษัทและบริษัทย่อย
ได้แก่ www.wice.co.th เพื่อให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปริมาณการใช้บริการและทุน
จดทะเบียน รวมถึงความสามารถในการทำากำาไร ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสินค้าหลักที่บริษัท
และบริษัทย่อยให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งสามารถแบ่งตาม
ประเภทการใช้บริการของลูกค้าได้ดังนี้
ประเภทการบริการ

ประเภทสินค้าหลัก

ประเทศนำาเข้า-ส่งออกหลัก

บริการ Sea Freight

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำานักงาน/คอมพิวเตอร์, ชิ้นส่วนยานยนต์,
อาหารกระป๋อง,เหล็กและวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง

สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, จีน, และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

บริการ Air Freight

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์

จีน, ฮ่องกง, สิงคโปร์
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นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น
เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า พลาสติก เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดังนี้
(1) กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อการนำาเข้าและส่งออก (Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปี
2560 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้จากการบริการ
(2) กลุ่มผู้ให้บริการรับจัดขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Co-Loader) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ คือ
ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึง่ ไม่มสี ญ
ั ญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือ หรือเป็นบริษทั ฯ
ที่มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะใช้บริการแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งแบบเต็มตู้และ
แบบไม่เต็มตู้ทั้งนี้ ลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทฯ โดยปี 2560 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จาก
การบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการ
สนับสนุนการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่านัน้ ดังนัน้ ลูกค้าของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเป็นลูกค้าต่อเนือ่ ง ซึง่ ใช้บริการรับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้บริการจัดหารถบรรทุกที่เหมาะสมกับสินค้าเพื่อไป
รับสินค้าทีโ่ รงงานของลูกค้ามาทีท่ า่ เรือเพือ่ ดำาเนินการส่งออก หรือรับสินค้าจากท่าเรือไปส่งมอบทีโ่ รงงานของลูกค้าในกรณีนาำ เข้า เป็นต้น ซึง่
เป็นการเพิม่ มูลค่าให้กบั บริการและอำานวยความสะดวกต่อลูกค้า ซึง่ ทำาให้บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรมากยิง่ ขึน้
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการบริการแบบครบวงจร ดังนี้
กลุ่มลูกค้า

2557

2558

2559

2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

481.30

71.81

503.93

73.94

814.08

79.62

1,097.12

78.57

1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ
Freight อย่างเดียว

146.62

21.88

153.60

22.53

154.55

15.12

209.40

14.97

2. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ
เฉพาะ Warehouse,
Custom & Transport

42.28

6.31

24.00

3.53

53.85

5.26

89.85

6.46

รวมรายได้จากการบริการ

670.20

100.00

681.53

100.00

1,022.48

100.00

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ
ครบวงจร
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ

1,396.37

100.00

หมายเหตุ : * กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจร คือ ลูกค้าที่ใช้บริการ Freight และบริการอื่นๆ เช่น การให้บริการ แบบ Door-To-Door /DoorTo-Port/ Port-To-Door)
** กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ คือลูกค้าที่ใช้บริการเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Freight, Warehouse, Custom &Transport

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีลกู ค้ากระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรมต่างๆไม่มกี ารพึง่ พิงลูกค้ารายใดรายหนึง่ โดยลูกค้า 10 อันดับแรกในปี 2560
มีสดั ส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 38.05 ของรายได้จากการบริการ โดยไม่มลี กู ค้ารายใดมีสดั ส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการบริการ
นโยบายการกำาหนดราคา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขของการบริการ
โดยกระบวนการให้บริการรับจัดการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ปัจจัย
สำาคัญที่นำามาพิจารณาในการคิดค่าบริการ ได้แก่ รูปแบบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ปริมาณสินค้า ประเภทสินค้า
เป็นต้น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะคิดค่าบริการตามประเภท/ลักษณะการให้บริการ ดังนี้ี
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Total Logistics Service and Solution Provider

ชนิดของการให้บริการ
SEA FREIGHT (EXPORT/IMPORT)

การคิดค่าบริการ
FCL : คิดตามจำานวนตู้สินค้า และขนาดของตู้สินค้า และเส้นทาง
LCL : คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร)หรือ คิดตามน้ำาหนัก (ตัน) แล้วแต่ว่าจำานวนใด
มากกว่า

AIR FREIGHT(EXPORT/IMPORT)

คิดตามนำ้าหนัก (กิโลกรัม) หรือ คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร) แล้วแต่ว่าจำานวนใด
มากกว่า

CUSTOMS

คิดตามจำานวนใบขนสินค้า และจำานวนตู้ และประเภทของสินค้า

TRANSPORT

คิดตามชนิดของรถ และระยะทาง

WAREHOUSE

คิดตามพื้นที่การใช้งาน และค่าจัดการ (Handling) และระยะเวลา

โดยมีนโยบายการกำาหนดราคาดังนี้
1. กำาหนดราคาตามงบประมาณของลูกค้า โดยนำาเสนอบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการภายใต้งบประมาณที่ลูกค้า
กำาหนด
2. กำาหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตรากำาไรขั้นต้นที่เหมาะสม และเป็นไปตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด
โดยจะกำาหนดราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
3. กำาหนดราคาเทียบกับคูแ่ ข่ง แต่เสนอการให้บริการทีม่ ากกว่า โดยคำานึงถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริงและโอกาสทางธุรกิจทีจ่ ะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ
เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ
ทัง้ นี้ บริษทั จะพิจารณาการกำาหนดราคาจากภาวะการแข่งขันของตลาดในขณะนัน้ และความต้องการของลูกค้าแต่ละรายควบคูก่ นั ไป
การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
ช่องทางการจำาหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้
1. การติดต่อลูกค้าโดยตรง เป็นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางทีมขายของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซด์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ www.wice.co.th การเสนอบริการโดยการติดต่อลูกค้าโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 80 ของรายได้จากการบริการ โดยบริษัทจะมีทีมขายทำาหน้าที่ติดต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อนำาเสนอบริการที่เหมาะสมให้
กับลูกค้า ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้ามักจะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
• ดูแลลูกค้าปัจจุบัน (Active Clients) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและพยายาม
เสนอบริการให้ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในฐานลูกค้าเก่า
• มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดเป้าหมายที่กำาหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
ที่มีความแตกต่างกัน
2. การติดต่อลูกค้าโดยผ่านตัวแทนในต่างประเทศ (Oversea Agent) คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จาก
การบริการ ซึ่งตัวแทนในต่างประเทศทำาหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการบริการจัดการขนส่งในประเทศที่ตนเองเป็นผู้ดูแล
ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ โดยตัวแทนในต่างประเทศก็จะแนะนำาหรือมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดูแล
ลูกค้าของตัวแทนดังกล่าวในการบริการจัดการขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network
ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้าและลูกค้ารู้จักบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม
“การบริหารจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำาเนินงาน และการควบคุมการ
ทำางานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การก
ระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นสำาคัญ” (ที่มา: นิยามของ Council of Logistics Management)
รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำาปี 2558 รายงานว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2557 มีมลู ค่ารวม 1.91 ล้านล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9 จากปี 2557 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.00 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ
14.20 ในปี 2557 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัด
การด้านโลจิสติกส์ โดยต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนโลจิสติกส์รวมของไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53.50
ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม รองลงมา คือ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 37.40 และร้อยละ
9.10 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ตามลำาดับ โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.5 ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 1.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ตามลำาดับ (ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการค้า
ทั้งมูลค่าการนำาเข้าและการส่งออก ดังแสดงตามตารางด้านล่าง
(หน่วย : ล้านล้านบาท)
ปี

มูลค่าการค้า

มูลค่าการส่งออก

มูลค่าการนำาเข้า

2553

11.97

6.11

5.86

2554

13.69

6.71

6.98

2555

14.89

7.08

7.81

2556

14.57

6.91

7.66

2557

14.72

7.31

7.41

2558

14.13

7.23

6.90

2559

14.45

7.53

6.90

2560

15.64

8.01

7.63

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) คือ เป็นประเทศที่ติดต่อทำาการซื้อขายสินค้าและบริการ
กับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาและผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว โดยตลาดส่ง
ออกสำาคัญของไทย 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด สรุปได้ดังนี้
ลำาดับ

ประเทศ

มูลค่าการส่งออก (หน่วย: ล้านล้านบาท)
2556

2557

2558

2559

2560

1

จีน

0.82

0.86

0.80

0.83

0.96

2

สหรัฐอเมริกา

0.69

0.77

0.81

0.86

0.90

3

ญี่ปุ่น

0.67

0.70

0.68

0.72

0.75

4

ฮ่องกง

0.40

0.40

0.40

0.40

0.42

5

เวียดนาม

0.22

0.25

0.30

0.33

0.39

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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จากข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2560 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศจีนมากที่สุด แซงหน้าประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่เป็นลำาดับ 1 ในปี 2558 และ 2559 ลำาดับถัดมาคือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฮ่องกง ตามลำาดับ
โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย ประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าแร่และเชือ้
เพลิง โดยสินค้าส่งออกในปี 2560 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ 3) อัญมณีและเครื่องประดับ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) เม็ดพลาสติก
ทั้งนี้ ตลาดนำาเข้าสำาคัญของไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศไต้หวัน โดยมีมูลค่าการนำาเข้า ตามลำาดับ ดังนี้
ลำาดับ

ประเทศ

มูลค่าการนำาเข้า (หน่วย: ล้านล้านบาท)
2556

2557

2558

2559

2560

1

จีน

1.16

1.25

1.40

1.49

1.51

2

ญี่ปุ่น

1.26

1.16

1.06

1.09

1.10

3

สหรัฐอเมริกา

0.45

0.47

0.47

0.47

0.51

4

มาเลเซีย

0.41

0.41

0.41

0.39

0.40

5

เกาหลีใต้

0.25

0.26

0.25

0.28

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

โครงสร้างสินค้านำาเข้าของไทย ประกอบด้วย สินค้าวัตถุดบิ และกึง่ สำาเร็จรูป สินค้าทุน สินค้าเชือ้ เพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง โดยสินค้านำาเข้าในปี 2560 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) นำ้ามันดิบ 2) เครื่องจักรกลและส่วน
ประกอบ 3) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4) เคมีภัณฑ์ 5) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์
สำาหรับปี 2561 นีค้ าดว่า สถานการณ์โลจิสติกส์ของไทยจะเติบโตอย่างต่อเนือ่ งจากสภาวะเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวเร่งขึน้ เล็กน้อยจากการ
ลงทุนภาครัฐและการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
การลงทุนภาครัฐปี 2561 ทีม่ แี นวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง และการเบิกจ่ายงบประมาณทีภ่ าครัฐบาลเร่งอนุมตั โิ ครงการในช่วงครึง่ ปีหลัง
ของปี 2560 ประกอบกับภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าทีย่ งั คงขยายตัวแม้จะเป็นการขยายตัวอย่างชะลอลง แต่กย็ งั มีบทบาทหนุนเศรษฐกิจ
ให้เศรษฐกิจยังคงโตต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ภาคโลจิสติกส์ไทยขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน
ธุรกิจโลจิสติกส์ ในปี 2561 น่าจะเติบโดได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มขนของผู้ประกอบการ
แนวโน้มการนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการด้านโลจิสติกส์น่าจะเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดรับกับกระแสปรับเปลี่ยนสู่สังคมเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ดังนั้นในปีหน้าจะได้เห็นภาพการแข่งขันของผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์อย่างเข้มข้น โดยมีการประเมินมูลค่าไว้ดังนี้
ธุรกิจโลจิสติกส์

2560

2561

มูลค่า(ล้านบาท)

อัตราขยายตัว (%)

มูลค่า(ล้านบาท)

อัตราขยายตัว (%)

ธุรกิจขนส่งทางบก

137,700.00

6.20

145,100 - 147,300

5.30 - 7.00

ธุรกิจคลังสินค้า

71,700.00

6.20

3.14

5.30 - 7.00

ธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(Freight Forwarder)

57,700.00

1.60

58,000 - 58900

0.50 - 2.10

ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า

28,100.00

8.70

30,800 - 31,300

9.60 - 11.30

หมายเหตุ : มูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์คำานวณภายใต้กรอบแนวความคิดรายได้ประชาชาติของประเทศไทย
ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

FIATA หรือ “International Federation of Freight Forwarders Associations” จัดตั้งขึ้นในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2469 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร (Non-Governmental Organization: NGO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่
เป็นศูนย์รวมบริษทั รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากองค์สหประชาชาติและรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์กว่า 40,000 บริษัททั่วโลก จุดประสงค์หลักขององค์กรคือ
การรวบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการขนส่งทัว่ โลกให้เป็นหนึง่ เดียว และเป็นตัวแทนในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรม
ขนส่ง โดยมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้คำาแนะนำาและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประชุมของหน่วยงานสากลต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพของการบริการการขนส่งของบริษทั ในธุรกิจขนส่งโดยการพัฒนาและส่งเสริมเอกสารเกีย่ วกับการขนส่งและมาตรฐานการ
ขนส่งให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งสมาชิกจะต้องสนับสนุนจุดประสงค์ของ FIATA และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ
ทัง้ นี้ บริษทั และบริษทั ย่อยซึง่ เป็นสมาชิกของสมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย หรือ TIFFA (Thai International
Freight Forwarders Association) ซึง่ TIFFA เป็นสมาชิกของ FIATA ด้วย สมาชิกของ TIFFA ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดสำาหรับจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของวิชาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยมีหลักการดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ดำาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
แข่งขันอยู่บนรากฐานความยุติธรรมและเคารพในสิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่น
ไม่เปิดเผยความลับทางธุรกิจของตนเอง ของคู่แข่งหรือของผู้ใช้บริการ
เคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของสมาคมของประเทศตนเอง และของประเทศอื่นๆ ที่ติดต่อด้วย
เคารพต่อหลักสากลของการดำาเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสูญหาย ความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ภายใต้สัญญาประกันภัยที่กำาหนดความคุ้มครองให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหายจากการขนส่งได้

ภาวะการแข่งขัน

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างของบริการโลจิสติกส์ไทยไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
การขนส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า บริการด้านพิธีการต่างๆ บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม และบริการพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ์ ปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยมี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำา
ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง และคลังสินค้า รวมกว่า 10,000 บริษัท และกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนาด
ย่อมและขนาดกลางหรือ SMEs (ที่มา: www.thai-aec.com)
จากสถิติฐานข้อมูลของ BOL (Business on Line) จำานวนนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ในประเทศประเภทธุรกิจการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้าในปี 2555 - ปี 2557 มีจำานวนเท่ากับ 2,582 ราย 2,596 รายและ 2,405 รายตามลำาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจใน
แต่ละปี คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก
อาศัยความความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสายการเดินเรือ/สายการบิน โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้าม
ชาติ หรือผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ๆ เท่านั้น
ผูบ้ ริหารของบริษทั ประมาณการมูลค่าธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายได้ของผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นสมาชิก TIFFA ซึง่
มีมลู ค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านบาท ถึงแม้วา่ ตลาดโลจิสติกส์จะมีขนาดใหญ่แต่มกี ารแข่งขันกันสูง เนือ่ งจากผูป้ ระกอบในธุรกิจโลจิสติกส์
แต่ละกลุ่มจะมีความชำานาญเฉพาะ การแข่งขันกันในธุรกิจจะเน้นที่ความชำานาญในเส้นทางและประเภทของสินค้า ความเร็วในการขนส่ง
ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความยืดหยุน่ ของการให้บริการในราคาทีเ่ หมาะสมและตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า กลุม่ ผูป้ ระกอบการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ หลัก ได้แก่ กลุม่ บริษทั ข้ามชาติกบั บริษทั ร่วมทุน
(Joint Venture) และกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น (Local Company) โดยผู้ประกอบการกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ครอบครองตลาดเนื่องจากมี
ข้อได้เปรียบทางด้านขนาดและเครือข่าย แต่กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นของการให้บริการมากกว่า ซึ่งบริษัทจัดได้ว่าเป็นหนึ่ง
ในผู้นำาด้านให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ถือเป็นคู่แข่งที่สำาคัญ
โดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างประเทศจำานวนประมาณ 5-6 ราย ซึ่งมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างไรก็ตาม บริษทั มองว่าความสามารถในการยืดหยุน่ ของการให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อยทีม่ ากกว่า รวมถึงการให้บริการทีค่ รอบคลุม
ครบวงจร ทำาให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งดังกล่าวได้
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ทัง้ นี้ การให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ผูน้ าำ เข้า-ส่งออกสามารถเลือกใช้บริการจากสายการเดินเรือ
โดยตรง หรือ เลือกใช้บริการตัวแทนรับจัดการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สายการเดินเรือส่วนใหญ่จะให้บริการประเภทท่าเรือสูท่ า่ เรือ (Port-to-Port)
ด้วยปริมาณการขนส่งเยอะ ในขณะทีต่ วั แทนรับจัดการขนส่งสามารถเสนอการให้บริการทีย่ ดื หยุน่ ได้มากกว่า ซึง่ ผูน้ าำ เข้า-ส่งออก มีแนวโน้มทีจ่ ะ
เลือกใช้ตวั แทนรับจัดการขนส่งเพิม่ ขึน้ สำาหรับการให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการ
สายการบินจะไม่มีการให้บริการตรงกับลูกค้า ดังนั้น ผู้นำาเข้า-ส่งออกจะใช้บริการจากตัวแทนรับจัดการขนส่ง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
จุดเด่นในการแข่งขันสำาหรับธุรกิจให้บริการขนส่งของบริษัทอยู่ที่ศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้า ปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ ซึง่ ด้วยความรู้ ทักษะความชำานาญ และประสบการณ์ทผี่ า่ นมา
ทำาให้บริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ในการแข่งขัน โดยผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
1. มีประสบการณ์ในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศมานาน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามา
ตลอดระยะเวลากว่า 20ปี
2. มีการนำาเสนอบริการทีห่ ลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ให้กบั ลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ทั้งการนำาเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการ
ด้านพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door
to Door) และ แบบ Ex-work ตลอดจนการให้คำาปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความชำานาญในงานที่รับผิดชอบ เช่น มีผู้ชำานาญการศุลกากรให้คำาปรึกษาด้านพิธีการ
ศุลกากรและสิทธิประโยชน์ในการนำาเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ
4. มีเครือข่ายที่ดีกับบริษัทสายการเดินเรือ/สายการบิน และตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำาคัญ รวมทั้ง
บริษัทยังเป็นภาคีสมาชิกของสมาคมจัดการขนส่งระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้
WCA Family Network
5. การเข้าควบรวมทางธุรกิจกับ บริษทั Sun Express Logistics (SEL) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นผูด้ าำ เนินธุรกิจรับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึง่ มุง่ เน้นให้บริการในกลุม่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ผูผ้ ลิตรายใหญ่ระดับโลก และมีความเชีย่ วชาญ
ทางด้านจัดการขนส่งทางอากาศ ทำาให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการขนส่งทางอากาศ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการทำางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำาซ้อนในการทำางาน
7. มีศักยภาพในการบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจองระวางตู้คอนเทนเนอร์ในปริมาณมาก เพื่อให้
สามารถต่อรองราคากับสายการเดินเรือและนำาเสนอลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าด้วย

การจัดหาบริการ

การจัดหาแหล่งที่มาของบริการ
ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
ธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการกระบวนการทำางาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสำาคัญของกระบวนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
การจัดหาระวางเรือ/เครื่องบิน ซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของการให้บริการขนส่งของบริษัท และการประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อ
ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ี
(1) การจัดหาระวางเรือ/เครื่องบิน
เนื่องจากค่าระวางเรือ/เครื่องบิน เป็นต้นทุนหลักในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อย
จึงมีการวางแผนการจองระวางเรือ/เครื่องบิน เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างดีที่สุด การจองระวางเรือเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา
จะมีการจัดทำาเป็นสัญญากับสายการเดินเรือ (Service Contract) โดยจะมีการต่อสัญญาทุกปี ในสัญญาจะระบุข้อตกลงเรื่องราคาค่าระวาง
ภายใต้ปริมาณการซื้อระวางขั้นต่ำา (Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบริษัทจะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีต
และประเมินแนวโน้มงานทีค่ าดว่าจะได้รบั ก่อนทีจ่ ะลงนามในสัญญา เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามทีต่ กลงในสัญญา ซึง่ การจอง
ระวางในปริมาณมากทำาให้สามารถต่อรองค่าระวางและทำาให้ต้นทุนของบริษัทแข่งขันได้ ทั้งนี้ ราคาที่ระบุในสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้
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โดยสายการเดินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สำาหรับการจองระวางเรือในเส้นทางอื่นและการจองระวางเครื่องบินจะไม่มีการ
จัดทำาเป็นสัญญา โดยบริษัทจะนำาข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมา แล้วทำาการจองระวางเรือล่วงหน้ากับสายการเดินเรือ ซึ่งเมื่อลูกค้า
ติดต่อขอจองระวางเรือ บริษทั จะสามารถยืนยันการจองกับลูกค้าได้ทนั ที โดยบริษทั จะเป็นผูค้ ดั เลือกสายการเดินเรือ/สายการบินทีเ่ หมาะสม
ให้กบั ลูกค้า ทัง้ นี้ ในบางกรณีบริษทั และบริษทั ย่อยจะประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพือ่ ให้ชว่ ยบริษทั จัดหาระวางในกรณีทบี่ ริษทั ต้อง
ให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาระวางเรือ/เครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่ง
จำานวน 15 ราย และ 10 ราย ตามลำาดับ
นโยบายการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน/ Co-Loader
1. มีการให้บริการในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการและมีตารางการเดินทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. เป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ
3. เป็นผู้ให้บริการทีมีต้นทุนที่แข่งขันได้
4. เป็นผู้ให้บริการที่มีระบบการติดตามงาน สามารถตรวจติดตามการเดินทางของสินค้าได้
(2) ตัวแทนต่างประเทศ(Oversea Agent)
ในกรณีที่บริษัทมีการให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตต่างประเทศ บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนที่เป็นพันธมิตรทางการค้าใน
ประเทศต่างๆ เพือ่ ช่วยดูแลการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผูช้ ว่ ยบริษทั ในการจัดเก็บค่าบริการในกรณีทลี่ กู ค้าระบุให้
เรียกเก็บค่าบริการที่ปลายทางในต่างประเทศ ดังนั้น การคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำาคัญ โดยตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ
ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจรับจัดการขนส่งในประเทศต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ความชำานาญและความน่าเชื่อถือในการให้บริการดังกล่าว
ทั้งนี้ ตัวแทนดังกล่าวถือเป็นพันธมิตรและคู่ค้าที่สำาคัญ เนื่องจากตัวแทนดังกล่าวสามารถเลือกให้บริษัทเป็นตัวแทนของตนเพื่อประสานงาน
และให้บริการในเขตประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศดังนี้
นโยบายการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ตัวแทนในต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ี
1. กลุ่มบริษัทพันธมิตร (Group Company) ได้แก่ กลุ่มเครือข่าย Sun Express Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัทใน 6 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยมีเครือข่าย
ทั่วโลกกว่า 100 แห่ง ถือเป็นกลุ่มตัวแทนต่างประเทศที่มีความสำาคัญ
2. กลุ่มภาคี (Conference) ที่บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก อาทิเช่น, CGLN ภายใต้ WCA Family Network ซึ่งเป็นสมาคมที่มี
สมาชิกเป็นผูป้ ระกอบการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ และจะมีการประชาสัมพันธ์บริษทั ทีเ่ ป็นสมาชิก
กับสมาชิกอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจสอบต่างๆ
จากสมาคมแล้ว
3. กลุ่มตัวแทนต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายที่บริษัททำางานด้วยมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยมีการจัดทำาข้อ
ตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement) ระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาเลือกกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็นหลัก เนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้จะมีความน่าเชื่อถือและความ
รับผิดชอบโดยบริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการทำางาน ความรวดเร็วในการตอบคำาถามและติดตามงาน และต้นทุนในการทำางาน
ที่มีประสิทธิภาพ
ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศ
ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประทศ
ซึง่ ต้องอาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์ในการบริหารจัดการกระบวนการทำางาน เพือ่ ให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
ปัจจัยสำาคัญของกระบวนการขนส่งที่มีคุณภาพ มีดังนี้
(1) การจัดหาและการซ่อมบำารุงยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง
ยานพาหนะที่สำาคัญสำาหรับใช้ในการขนส่ง ประกอบด้วย รถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยบริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทน
จำาหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อรถ
จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำาหน่าย โดยรถขนส่งทุกคันได้มีการทำาประกันภัยชั้น 1 และประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่า
สูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
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บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้งานของรถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยจะทำาการตรวจเช็ค
ตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว พร้อมทั้งทำาการซ่อมบำารุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามระยะการใช้งาน เพื่อให้รถสามารถ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีอายุการใช้งานยาวนานทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำาสัญญาว่าจ้างการให้บริการซ่อมบำารุงรถบรรทุกฮีโน่ กับ บริษัท ฮีโน่
มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อการซ่อมแซมและบำารุงรักษา
(2) การจัดหาและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ
พนักงานขับรถถือเป็นบุคลากรทีม่ สี ว่ นสำาคัญสำาหรับงานบริการขนส่งทีป่ ลอดภัย ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงให้ความสำาคัญในการ
คัดสรรพนักงานขับรถที่มีคุณภาพมาร่วมงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ ดังต่อไปนี้

•
•
•

พนักงานขับรถต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี
ต้องมีใบอนุญาตขับรถสำาหรับการขับขี่รถขนส่งประเภท 3 และ 4 สำาหรับขับรถประเภทรถหัวลาก
ต้องผ่านการทดสอบจากบริษัท
เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานขับรถแล้ว พนักงานขับรถต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง

(3) การจัดหานำ้ามันเชื้อเพลิง
ปัจจุบันรถขนส่งของบริษัทใช้ก๊าช NGV และนำ้ามัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ PTT Fleet Card ของธนาคารกสิกรไทย
ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรเครดิตสำาหรับใช้จ่ายชำาระค่านำ้ามันเชื้อเพลิงภายในวงเงินที่จำากัดไว้ ซึ่งจะมีบัตรประจำารถขนส่งแต่ละคัน โดยในบัตรจะ
ระบุทะเบียนรถและเมื่อใช้จ่ายชำาระจะต้องระบุรหัสผ่าน บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการคำานวณอัตราการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับอัตรา
การใช้จริง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งได้
(4) การจัดหาผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง(Outsource)
บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงแก่ลกู ค้าด้วยตัวเอง ยกเว้นในบางช่วงเวลาทีจ่ าำ นวนรถบรรทุกไม่เพียงพอที่
จะให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะติดต่อกับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รายอื่นให้มารับงานต่อไป เพื่อให้สามารถรองรับ
ความต้องการใช้บริการรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ประกอบการขนส่งที่อยู่ใน Approved Vendor List ประมาณ 3
ราย โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผูป้ ระกอบการ คือ เป็นผูใ้ ห้บริการในรูปแบบบริษทั โดยให้บริการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลัก และต้องมีประกันภัย
รถยนต์และประกันสินค้าขั้นตำ่า 1,500,000 บาท มีความสามารถในการให้บริการ มีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัทต้องการ
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ขั้นตอนการดำาเนินงานให้บริการ
สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาออกก
ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกค้า นำาเสนอเส้นทางการขนส่ง
รูปแบบการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่เหมาะสมให้กับลูกค้าอย่างน้อย 3 ทางเลือก
เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกแผนการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด
กรณี FCL และเครื่องบิน: จะจองระวางเรือ/เครื่องบิน เมื่อได้รับการยืนยันจากลูกค้า
กรณี LCL: จะจองระวางเรือล่วงหน้าและนำาพื้นที่ระวางไปเสนอขายแก่ลูกค้า
ส่งเอกสารยืนยันรายละเอียดการจัดส่งให้แก่ลูกค้า
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนัดหมายการส่งมอบสินค้า

กรณีการขนส่งแบบเต็ม
ตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าจะถูกบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์
ในสถานที่ของลูกค้าแล้วจึงมาส่ง
มอบให้บริษัทที่ท่าเรือ

กรณีการขนส่งแบบไม่เต็ม
ตู้คอนเทนเนอร์
ลูกค้าจะส่งมอบสินค้าให้บริษัทที่
ท่าเรือ เพื่อบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์

กรณีการขนส่งทางอากาศ
ลูกค้าจะส่งมอบสินค้าที่

ใบตราส่ง (Bill of Lading: B/L หรือ Airway Bill: AWB)
บริษัทจัดส่ง B/L ที่ได้รับจากสายการเดินเรือ หรือ

กรณีลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการรับสินค้าปลายทาง
จัดส่งเอกสารใบตราส่งให้แก่ลูกค้า

1.
2.

บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ
ช่วยติดตามสถานะของสินค้า
จนถึงเมืองท่าปลายทาง

3.
4.
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กรณีลูกค้าให้บริษัทเป็นผู้ดำาเนินการพิธีการ
ศุลกากรและส่งสินค้าที่ปลายทาง
จัดเอกสารใบตราส่งให้แก่ลกู ค้า พร้อมออก Invoice
เรียกเก็บเงินลูกค้า
จัดเอกสารใบตราส่งและ Invoice & Packing List
ให้ตัวแทนในต่างประเทศ
ประสานงานกั บ ตั ว แทนต่ า งประเทศดำ า เนิ น การ
พิ ธี ก ารศุ ล กากรตลอดจนตรวจสอบสภาพและ
ส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทาง
ตั ว แทนยื น ยั น การส่ ง มอบสิ น ค้ า ให้ บ ริ ษั ท ทราบ
พร้อมทำา Settlement

สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาเข้า
ศึกษาความต้องการของลูกค้าผู้นำาเข้า และนำาเสนอทางเลือกในการให้บริการนำาเข้าสินค้า
ลูกค้าผู้นำาเข้ายืนยันการใช้บริการในการนำาเข้าสินค้า
กรณีผู้ส่งออกเป็นผู้ดำาเนินพิธีการศุลกากร
และนำาสินค้าไปส่งมอบ ณ ท่าเรือ/ สนามบิน
ต้นทาง (Port to Port)

กรณีตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ
เป็นผู้ดำาเนินพิธีการศุลกากรและรับสินค้า
ณ สถานที่ของผู้ส่งออกที่ต้นทาง (Ex-Work)

ตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศประสานงานกับสายเรือ / สายการบิน
ในการแจ้งยืนยันตารางเรือให้กับผู้ส่งออกและลูกค้าผู้นำาเข้า
พร้อมนัดหมายวันที่ทำาการบรรจุสินค้าขึ้นเรือ / เครื่องบิน (Loading)
ตัวแทนบริษัทในต่างประเทศทำาการออกเอกสารใบตราส่งสินค้าให้กับผู้ส่งออกที่ต้นทาง
หลังจากสินค้าออกจากเมืองท่าต้นทาง
ประสานงานกับตัวแทนบริษัทในต่างประเทศในการติดตามสถานะของสินค้า
และแจ้งลูกค้าผู้นำาเข้าล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะถึงปลายทาง (ETA) เพื่อเตรียมเอกสารในการนำาเข้า
กรณีลูกค้าผู้นำาเข้าเป็นผู้ดำาเนินพิธีการศุลกากร
และรับสินค้า ณ ท่าเรือ / สนามบิน
ที่ปลายทาง (Port to Port)

กรณีบริษัทเป็นตัวแทนลูกค้าผู้นำาเข้าในการ
ดำาเนินพิธีการศุลกากรและขนส่งสินค้า
จนถึงสถานที่ของลูกค้าผู้นำาเข้า (Door)

บริษัททำาการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้า
ผู้นำาเข้าประสานงานส่งมอบใบสั่งปล่อยสินค้า
(Delivery Order: D/O) ให้กับลูกค้าผู้นำาเข้า
พร้อมเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

บริษัททำาการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้า
ผู้นำาเข้าประสานงานเพื่อรับใบสั่งปล่อยสินค้า
(Delivery Order: D/O) จากสายเรือ / สายการบิน
เพื่อดำาเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า

นัดหมายกับลูกค้าผู้นำาเข้าเพื่อจัดส่งสินค้า ณ สถาน
ที่ของลูกค้าผู้นำาเข้าพร้อมเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

กรณีลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการส่งสินค้าที่ปลายทาง
จัดส่งเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ลูกค้า
พร้อมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกค้า

กรณีลูกค้าให้บริษัทเป็นผู้ดำาเนินการ
พิธีการศุลกากรที่ปลายทาง
1. จัดเตรียมเอกสารใบสัง่ ปล่อยสินค้าและ Invoice &
Packing List เพื่อดำาเนินการพิธีการศุลกากร
2. ตรวจสอบสภาพและส่งมอบสินค้าให้ผรู้ บั ปลายทาง
พร้อมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกค้า
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เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ
และลดความซ้ำาซ้อนในการทำางาน มีระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการทำางานในแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายคุณภาพที่บริษัทกำาหนด

สรุปการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก (Conference) ทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อสมาคม

ตราสัญลักษณ์

สมาคมในประเทศ
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(Thai International Freight Forwarders Association:
TIFFA)
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
(Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA)
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
(The Customs Broker and Transportation Association
of Thailand: CTAT)
หอการค้าไทย
(The Thai Chamber of Commerce Member ship)
สมาคมต่างประเทศ
CGLN ภายใต้ WCA Family Network

หมายเหตุ : ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีค่าสมาชิกรายปีี
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บริษัทที่เป็น
สมาชิก

วันที่เป็น
สมาชิก

วันสิ้นสุดการ
เป็นสมาชิก

WICE

6 ก.พ. 45

ไม่มีกำาหนด

WICE

ปี 2547

31 ม.ค. 61

WICE

12 ก.พ. 57

11 ก.พ. 65

WICE

17 ส.ค. 53

ไม่มีกำาหนด

WICE

26 ต.ค. 48

25 ต.ค. 61

WCA Family Network เป็นเครือข่ายกิจการบริการการขนส่งทีใ่ หญ่ มีสมาชิกกว่า 5,700 บริษทั ใน 189ประเทศ โดย WCA ประกอบ
ด้วย เครือข่ายจำานวนมากและความชำานาญในการให้บริการ
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. รายชื่อสมาชิกจะเข้าไปอยู่ใน list เพื่อง่ายต่อการหาและเลือกใช้งาน
2. Financial Protection Plan เป็นการเสนอครอบคลุมวงเงินทีไ่ ม่ได้รบั ชำาระจากสมาชิกลูกหนี้ ให้สมาชิกเจ้าหนีส้ งู สุด 50,000 USD
3. การประชุมเครือข่ายประจำาปีเพื่อให้ประเทศสมาชิกมาพบปะและร่วมเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Workshop เป็นการส่งเสริมความ
สัมพันธ์และแลกเปลีย่ นความร่วมมือระหว่างกัน โดยแต่ละประเทศสามารถนัดหมายเพือ่ พบปะเจรจากันในงานนี้ ทำาให้ลดค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปเจรจาในแต่ละประเทศ
4. ช่วยจัดการปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระทำาความผิดตามกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับหน่วย
งานภาครัฐ สำาหรับการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของมลภาวะทางอากาศอันเกิดจากควันจาก
ท่อไอเสียของรถขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่พนักงานในการดูแล
และตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการ
สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ไม่มี งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –
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ปัจจัยความเสี่ยง
จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การให้บริการประเภทโลจิสติกส์ นั้น ต้องค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายที่จะส่งเสริมให้
บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ทีต่ งั้ ไว้ได้ ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริการ เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ทัง้ ในด้านของคุณภาพการบริการ การประเมินปัจจัยความเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบให้บริษทั ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้กม็ คี วามส�าคัญเช่น
กัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคต ไว้ ดังนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าระวาง

ต้นทุนค่าระวางเรือ/เครื่องบินถือเป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ โดยในปี 2555 – ปี
2559 ต้นทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 83.69 ร้อยละ 78.59 ร้อยละ 78.77 ร้อยละ 77.79 และร้อยละ 75.98 ของต้นทุนรวม
ตามล�าดับ ดังนัน้ ความผันผวนของค่าระวางซึง่ เปลีย่ นแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด มีผลกระทบต่อต้นทุนการให้บริการและอัตรา
ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท หากกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาค่าบริการเพิ่มตามต้นทุนค่าระวางที่มีการปรับตัวขึ้นได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท
ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของค่าระวาง จึงให้ความส�าคัญตั้งแต่การจัดหาระวาง โดยมีการคาดการณ์ปริมาณ
ความต้องการของลูกค้าและจองระวางในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอ�านาจในการต่อรองค่าระวาง และมีการจัดท�าเป็นสัญญา โดยในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาตามที่ระบุในสัญญา สายการเดินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตรวจสอบ
ราคาค่าระวางอย่างใกล้ชดิ เพือ่ คาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มของค่าระวาง ท�าให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถก�าหนดราคาค่าบริการ
ให้มีส่วนต่างก�าไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าระวางได้ในระดับหนึ่ง
โดยปกติการจัดท�าสัญญากับสายเดินเรือ (เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา) จะมีการระบุปริมาณการซื้อระวางขั้นต�่า ซึ่งจะไม่มีการระบุ
ค่าปรับในสัญญา ทั้งนี้ สัญญาบริการกับสายการเดินเรือแห่งหนึ่ง (เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา) ระบุว่าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขาย
ระวางเรือตามปริมาณขั้นต�่าที่ตกลงในสัญญา บริษัทฯ จะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอัตรา 250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ FEU (Forty
Foot Equipment Unit หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและ
ประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา ในกรณีที่เรือ
เต็ม สายการเดินเรือจะปฎิเสธการจองระวางเรือ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถลดยอด MQC (Minmum Quantity Commitment) ได้ โดยที่ผ่าน
มาบริษัทฯ ไม่เคยโดยค่าปรับดังกล่าว

ความเสี่ยงจากความรับผิดชอบในตัวสินค้า กรณีเกิดความเสียหาย

เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจเป็นผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร จึงอาจมีความเสีย่ งจากความ
เสียหายของตัวสินค้าระหว่างขนส่งที่อาจเกิดขึ้นได้ กรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าของลูกค้าและได้มีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการขนส่งที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในเบื้องต้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะช่วยสืบหาข้อ
เท็จจริงและติดตามการชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า ดั้งนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน รวม
ถึงผู้ประกอบการรถขนส่ง (Outsource) เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า และให้ความส�าคัญในการคัดเลือก
บริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วไป เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขอชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน
มา บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่เคยช�าระค่าชดเชยให้กับลูกค้ากรณีเกิดความเสียหายในตัวสินค้าอันส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานขอ
งบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ
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ความเสี่ยงในการแข่งขัน

ผูป้ ระกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย มี 5 กลุม่ หลัก ได้แก่ ผูป้ ระกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน�า้ ขนส่งทางอากาศ ตัวแทน
ของและตัวแทนขนส่ง และคลังสินค้า รวมกว่า 10,000 บริษัท และกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนส่งขนาดย่อมและขนาดกลางหรือ
SMEs ซึ่งคู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูง
มาก อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสายการเดินเรือ/สายการบิน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจจะเน้นที่ความช�านาญในเส้นทาง
และประเภทของสินค้า ความยืดหยุ่นในการจัดหาเส้นทางขนส่งตามงบประมาณของลูกค้า ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึง
เครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีการน�าเสนอบริการที่ครบวงจร ตลอดจนให้ค�าปรึกษาในการจัดการระบบ
โลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดกว่า 20 ปี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการให้บริการรับจัดการขนส่งเส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย – สหรัฐอเมริกา มากว่า 20 ปี สามารถรับและส่งมอบสินค้า
ได้ทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL)
ท�าให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา คิดเป็น
สัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2560) ประมาณร้อยละ 15.27 ของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
ดังนั้น แนวโน้มของรายได้ดังกล่าวจะมีทิศทางเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ จะให้บริการหลากหลายเส้นทาง (Routing
Diversification) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค โดยเส้นทางระยะไกลไปยังทวีปอเมริกา จะมี
ยอดขายสูงกว่าเมื่อเทียบกับเส้นทางระยะสั้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ก็จะมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ต�่ากว่า โดยที่บริษัทฯ เห็นว่าการรักษาการ
ให้บริการในเส้นทางระยะไกลจะท�าให้บริษัทเกิดความได้เปรียบในเรื่องความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือในการขนส่ง
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การให้บริการในเส้นทางระยะสั้นจะมีอัตราก�าไรที่ดีกว่า แต่การแข่งขันที่สูงกว่าเช่นกัน ดังนั้น การท�าธุรกิจของ
บริษัทฯ ก็จะพิจารณา ทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการรักษาความสามารถในการท�าก�าไร ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ในเส้นทาง ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย สัดส่วนรายได้เฉลี่ย ((ปี 2555 – ปี 2560) ของประเทศดังกล่าว รวมกันประมาณร้อยละ
45.25 ของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความช�านาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการด�าเนินงาน จึงจ�าเป็น
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศส�าหรับการส่งออกหรือน�าเข้า รวมถึงผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผูช้ า� นาญการศุลกากรประจ�าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพือ่ ให้คา� แนะน�าแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ ได้ซงึ่ จะท�าให้ลกู ค้าทีม่ าใช้
บริการเกิดความมัน่ ใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ เกิดการขาดแคลนบุคลกรดังกล่าว อาจส่งผลต่อการด� าเนินงาน
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการท�างาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเก่าและพนักงาน
ใหม่อย่างสม�่าเสมอ บริษัทมีการจัดท�าแผนการอบรมพนักงานประจ�าปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปี
เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการท�างานแบบคู่หู (Buddy) เพื่อ
ให้พนักงานสามารถท�างานทดแทนกันได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทในการพึ่งบุคลากรคนใดคนหนึ่ง ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อก�าหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีอายุการท�างานเฉลี่ย 5 ปี และ
มีอายุการท�างานเฉลี่ยของผู้บริหารไม่ต�่ากว่า 20 ปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท (Sense of Belongings) โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับพนักงานและผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่กรรมการ)
ของบริษัทฯ จ�านวน 7.50 ล้านหุ้น พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทจึงคาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไว้ได้
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2560) ประมาณร้อยละ 80.46 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อ
รายได้ที่ได้รับลดลง และมีต้นทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2560) ประมาณร้อยละ 78.65. ของต้นทุน
บริการรวม ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อม
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ ต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการ
ขนส่งในต่างประเทศเพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวแทนให้บริษัทฯ ในการประสานงานเพื่อให้บริการลูกค้า ในทางกลับกันบริษัทฯ ก็มีรายได้จากการ
เป็นพันธมิตรทางการค้าด้วยเช่นกัน การทีบ่ ริษทั ฯ มีรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศจึงถือเป็นการป้องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลา เพือ่ จะประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยทีผ่ า่ นมาผลกระทบจากอัตราแลก
เปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยส�าคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร

ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 40.38 ของ
ทุนช�าระแล้ว ท�าให้คุณอารยา คงสุนทร และ คุณชูเดช คงสุนทร ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนด
ให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นต้น
ดังนัน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ของบริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอ�านาจดังกล่าว บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้ และมีการถ่วงดุลอ�านาจจึงคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน และประธานกรรมการบริษัทจ�านวน 1 ท่านโดยบริษัทฯ
มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 8 ท่าน ในจ�านวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัด
ให้มฝี า่ ยตรวจสอบภายในทีป่ ฏิบตั งิ านเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าทีห่ ลักในการดูแลระบบ
การควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้ก�าหนดไว้ และตรวจสอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้
ในกรณีเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และในการอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ
143,326,629 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ดังนี้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
(บาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 69738
เนื้อที่ 6 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา
ที่ตั้ง ตำาบลหน่องขาม อำาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

เป็นเจ้าของ

23,800,000

ไม่มี

2. อาคารและส่วนปรับปรุง
สถานที่จอดรถและวางตู้สินค้า

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

16,454,065
13,934,507

ไม่มี

3. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน

เป็นเจ้าของ

9,823,567

ไม่มี

4. ยานพาหนะ

เป็นเจ้าของ

63,471,314

ไม่มี

เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)

15,843,176

ไม่มี

ประเภทของสินทรัพย์
สินทรัพย์ถาวร

รวม

143,326,629
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ดังนี้

นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้เช่าพื้นที่สำานักงาน โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่า

สัญญาเช่า

รายละเอียดของสัญญา

1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร
- โฉนดเลขที่ 53901 เลขที่ดิน 376 หน้าสำารวจ 11348
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา

: WICE
: นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร
(เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท)
ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2577
ค่าเช่า
: ปีที่ 1 - 2 เดือนละ 92,674 บาท
ปีที่ 3 - 5 เดือนละ 101,941 บาท
ปีที่ 6 - 8 เดือนละ 112,135 บาท
ปีที่ 9 - 11 เดือนละ 123,349 บาท
ปีที่ 12 -14 เดือนละ 135,684 บาท
ปีที่ 15 -17 เดือนละ 149,252 บาท
ปีที่ 18 -20 เดือนละ 164,177 บาท
รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจำานวน 30,539,586 บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสำานักงานใหญ่ของบริษัท

2. สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
- โฉนดเลขที่ 164087 เลขที่ดิน 5612 หน้าสำารวจ 32222
ตำาบลสุรศักดิ์ อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เนื้อที่ดิน 42 ตารางวา
- อาคารพาณิชย์บนที่ดินดังกล่าวจำานวน 3 ชั้น 2 คูหา

ผู้เช่า
ผู้ให้เช่า

3. สัญญาเช่าอาคารของ SUN
- พื้นที่ห้องของอาคารเลขที่ 88/8 ชั้นที่ 4 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ผู้เช่า
ผู้ให้เช่า
ระยะเวลา
พื้นที่เช่า
ค่าเช่า
ค่าบริการ
วัตถุประสงค์

ผู้เช่า
ผู้ให้เช่า

: WICE
: นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร
(เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท)
ระยะเวลา : 1 กันยายน 2560 - 1 สิงหาคม 2563
ค่าเช่า
: 35,000 บาทต่อเดือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นหน่วยบริการของบริษัทที่แหลมฉบัง

4. สัญญาเช่าสำานักงาน สาขาสุวรรณภูมิ
ผู้เช่า
- ห้องภายในอาคารตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ
ผูใ้ ห้เช่า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร AO3 หมายเลข 11 (ชั้น 4) ระยะเวลา
พื้นที่เช่า
ค่าเช่า
วัตถุประสงค์

: SUN (บริษัทย่อย)
: WICE
: 11 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
: 308 ตารางเมตร
: 55,400 บาทต่อเดือน
: 55,400 บาทต่อเดือน
: เพื่อใช้เป็นสำานักงานใหญ่ของบริษัทย่อย
:
:
:
:
:
:

SUN (บริษัทย่อย)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)
1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2563
51.25 ตารางเมตร
17,937.50 บาทต่อเดือน
เพื่อใช้เป็นสาขาของบริษัทย่อย

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย
1. ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 237,664,412 ล้านบาท
2. สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 2,821,325 ล้านบาท
3. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 8,178,213 ล้านบาท
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 3 คณะ
รายละเอียดของแต่ละคณะ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
1.1

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

•

•
•
•
•
•

1.2

คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่และจะต้องมีการเปิดเผย
นโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและ
มีการถ่วงดุลอำานาจในการดำาเนินงาน
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำาเนินการด้วยความ
โปร่งใสและชัดเจน
กรณีทมี่ กี รรมการครบวาระออกจากตำาแหน่งกรรมการ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการโดยมติการแต่งตัง้
กรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำาแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คุณสมบัติของกรรมการ

•
•
•
•

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระทำาโดยสุจริตไม่เคยถูก
ลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
กรรมการต้องมีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำาเนินธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรม มีความซือ่ สัตย์
และมีเวลาอย่างเพียงพออุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติหน้าที่กรรมการของ
บริษัท โดยกำาหนดให้กรรมการควรดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ไม่เกิน 5 บริษัท
กรรมการต้องไม่กระทำาการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
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1.3

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ มีดังนี้

•
•
•
•
•
•

•
•
•
1.4

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

•
•
•
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ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำา หรือผูม้ อี าำ นาจ
ควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มหี รือเคยมีสมั พันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั และบริษทั ย่อย บริษทั ใหญ่ หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจจะมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทัง้ นีใ้ นกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คลให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป้นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
ประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำาเนินงานของบริษทั กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย
ลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมโดยคำานึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการทำาหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ าำ คัญเกีย่ วกับการดำาเนินงานของบริษทั กำาหนดวิสยั ทัศน์
และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณ รวมทัง้ กำากับ ควบคุม ดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำาเนินงานตามนโยบาย
และแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการทำาหน้าที่จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำา นอกจากนีย้ งั ส่งเสริม
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ให้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
อย่างจริงจัง
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสมและความจำาเป็น โดยมีการติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสมำ่าเสมอ
กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำาหนดกลยุทธ์ การบริหารงานการใช้ทรัพยากร
การแต่งตัง้ กรรมการและการกำาหนดมาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจ รวมทัง้ พร้อมทีจ่ ะคัดค้านการกระทำาของฝ่ายจัดการ
หรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาทำารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์จะต้องมีแนวาทางทีช่ ดั เจน เป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นสำาคัญ
โดยทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการจะต้องกำากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
จัดให้มีการกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุมการดำาเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และ
นโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ
การควบคุมดังกล่าว และระบบที่สำาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการจะกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
โดยให้ฝา่ ยจัดการเป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำา และควรมีการทบทวนระบบ
หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่ บว่าระดับความเสีย่ ง
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการหรือคณะ
กรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ใน
รายงานประจำาปี
จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัย
เกีย่ วกับรายการหรือการกระทำาซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนบั สำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษทั
คณะกรรมการต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แผนงานที่สำาคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง
สมำ่าเสมอ นอกจากนี้จัดให้มีการกำาหนดแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงจัดใหมีเลขานุการ
บริษทั เพือ่ ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีการดำาเนินงานตามหลักการกำ ากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้
ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
ปฏิบัตหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการ

•

•
•

คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุม
วาระพิเศษตามความจำาเป็น
กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้อง
กำาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ท่ไี ด้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวันเวลา
สถานที่ และวาระทีจ่ ะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาำ เป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
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การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์
ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่เป็นประธานกรรมการในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ให้ถอื เสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ มากขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด ทัง้ นีก้ รรมการทีม่ ี
ส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
คณะกรรมการมีอาำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั มาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุม
หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ามาร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความารับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำาหน้าที่จดบันทึกการประชุม

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อและตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย แซ่เซียว
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภารกิจตามที่ทได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดย
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน สอบทาน หลักฐานการไต่สวนภายใน
เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนหรือตามจำานวนที่กำาหนดโดยประกาศของคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทัง้ หมดต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการ
ทีเ่ ป็นอิสระ สามารถใช้ดลุ ยพินจิ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความเป็นอิสระ เทีย่ งธรรม และมีคณ
ุ สมบัติ
ตามทีก่ าำ หนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทำาหน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีต้ อ้ งมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีส่ ามารถ
ทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม
4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากับจำานวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการที่พ้นตำาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง
เพราะเหตุอนื่ นอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจาำ นวนครบตามทีก่ าำ หนด โดยบุคคลทีร่ บั ตำาแหน่งแทนนัน้ จะดำารงตำาแหน่งเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่
ของกรรมการที่ตนมารับตำาแหน่งแทน
5. ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั หรือผูท้ ไี่ ด้รบั การมอบหมายเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีเ่ ตรียม
และจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
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และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่สิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้
6. คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การปฎิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมให้ทำาเป็น
หนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกำาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี กรรมการทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ตำ่ากว่า 2 ใน 3 ของจำานวนครั้งที่มีการประชุม
ในปีนั้นๆ
2.2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้มจี าำ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี
กรรมการอิสระร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนนัน้ จะอยูใ่ นตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการทีพ่ น้ จากตำาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำาเป็นและสมควรแก่หน้าที่รับผิดชอบ
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดบประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแจ้งกำาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้อมทั้งเสนอและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใน
แต่ละครั้ง
รายชื่อและตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิชัย แซ่เซียว
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางอารยา คงสุนทร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. เสนอนโยบายกากรคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธิการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนและนำาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งควร
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
3. สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
4. ทบทวนสัดส่วน จำานวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษทั รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะในการสรรหากรรมการแทนตำาแหน่ง
ที่ว่างลง
5. ดูแลให้มีแผนสืบแทนตำาแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. กำาหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษทั
โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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2. กำาหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยต้องมีวธิ กี ารและหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพือ่ นำาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
ณ ปัจจุบันแหละเหมาสมกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร แล้วแต่กรณี
5. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
6. กำาหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำาปี
โดยคำานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการให้ความสำาคัญกับการเพิม่ มูลค่าของส่วนผูถ้ อิ หุน้
ในระยะยาว
7. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีแก่กรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายชื่อและตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
1. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

2. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
1. มีหน้าทีพ่ จิ ารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งและดำาเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ แผนกลยุทธ์ทนี่ าำ เสนอ
มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ
3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม
4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถทำาให้มั่นใจ
ได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้
5. ให้คำาแนะนำาและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารและ
จัดการบริษทั ให้มกี ารดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีก่ าำ หนดไว้โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าทีภ่ ายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาจจะไปดำารงกรรมการทีบ่ ริษทั
อื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ
เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจาณค่าตอบแทน
จากนัน้ จึงนำาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเห็นชอบโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีสว่ นร่วมในการกำาหนดเป้าหมาย
การปฏิบัติงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
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รายละเอียด

กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร

อายุ 54 ปี

ตำาแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริษัท
การศึกษา
• ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing), Kellog School of
Management, Northwestern University, USA
• ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาเคมี วิ ศ วกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017
• Anti Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 12/2014
• Anti Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 4/2012 /
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2011
• Certified Internal Auditor (CIA) with Certificate of
Honor by The Institute of Internal Audit (USA)

ประสบการณ์ทำางาน
• 2559 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บริษทั Sun Express Logistics จำากัด (ข) ประเทศสิงคโปร์
• 2557 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) (ก)
• 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) (ก)
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด (ข)
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด (ข)
• 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด (ข)
• 2552 - 2555
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำากัด (มหาชน)
• 2549 - 2555
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำากัด (มหาชน)

สรุป การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื่น
(ก) บริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย )
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /บริการ การยืม / ให้กู้เงิน )
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2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

อายุ 51 ปี

ตำาแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
• ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International
Logistics, Cardiff Business School,Cardiff University,
Wales, United Kingdom
• ปริญญาโท Maitrise en Droit des Affaires Internationales
(L.L.M International Business Law), Universite de
Paris I ,Pantheon-Sorbonne, France
• ปริญญาตรี Licence en Droit International (L.L.B
International Law), Universite de Paris I,
Pantheon - Sorbonne,France
การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44/2004
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 13/2005
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2007
ประสบการณ์ทำางาน
• 2557 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (ก)

• 2557 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) (ก)
• 2544 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) (ก)
• 2553
- ที่ปรึกษา Association of South East Asian Nations
(ASEAN) on “ASEAN Strategic Transport Action Plan
2011-2015”
• 2548 - 2554
- กรรมการอิสระ
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
• 2538 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา United Nations Economics and Social
Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) :
transport division in Bangkok
• 2536 - ปัจจุบัน
- อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์และการขนส่ง
• 2539 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บริษัท โกลบอล อินไซท์ จำากัด (ข)
• 2539 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จำากัด (ข)

สรุป การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื่น
(ก) บริษัทจดทะเบียน
3
แห่ง
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2
แห่ง
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย )
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /บริการ การยืม / ให้กู้เงิน )
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3. นายวิชัย แซ่เซียว

อายุ 51 ปี

ตำาแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา
• ปริ ญ ญาตรี บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014
• ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต (การภาษี อ ากร) (Graduate
Diploma, Taxation) รุ่นที่ 2
• Training in Accounting Course of Continuing
Professional Development Program
ประสบการณ์ทำางาน
• 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) (ก)

• 2543 - ปัจจุบัน
- ผู้อำานวยการสายการเงิน (CFO) /กรรมการ
บริษัท ไทรทัน จำากัด (ข)
• 2556 - ปัจจุบัน
- ผู้อำานวยการสายการเงิน (CFO) /กรรมการ
บริษัท ไทรทัน - เอ็กซ์ จำากัด (ข)
• 2556 - ปัจจุบัน
- ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท ไทรทัน ฟิล์ม จำากัด (ข)
• 2558 - ปัจจุบัน
- ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท ไทรทัน-อิส จำากัด (ข)
• 2558 - ปัจจุบัน
- ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท เพอร์ซุท อาร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด (ข)
• 2556 - 2558
- ที่ปรึกษา
กลุ่มบริษัทศรีไทยใหม่
• 2548 - 2557
- หุ้นส่วน
Trinity Auditor Office

สรุป การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื่น
(ก) บริษัทจดทะเบียน
1
แห่ง
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
5
แห่ง
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย )
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /บริการ การยืม / ให้กู้เงิน )
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4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

อายุ 68 ปี

ตำาแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
• การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโทรคมนาคม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ทำางาน
• 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) (ก)
• 2545 - 2555
- รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์
บริษัท ยูแทคไทย จำากัด

สรุป การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปัจจุบันของบริษัท และบริษัทอื่น
(ก) บริษัทจดทะเบียน
1
แห่ง
(ข) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ /4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3/3 ครั้ง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมาจนภึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย )
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /บริการ การยืม / ให้กู้เงิน )
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5. นางอารยา คงสุนทร อายุ 53 ปี
ตำาแหน่ง
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริ ญ ญาตรี บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต สาขาการเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2013
• Mini Master of Information Technology,Faculty of
Information Technology,King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang

ประสบการณ์ทำางาน
• 2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท Sun Express Logistics จำากัด ประเทศสิงคโปร์
• 2557 - ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน))
• 2549 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด
• 2536 - 2557
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด
• 2549 - 2556
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จำากัด
• 2551 - 2556
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
6. นายชูเดช คงสุนทร อายุ 54 ปี
ตำาแหน่ง
• กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /กรรมการ
การศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาพาณิชนาวี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
• ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)
รุ่นที่ 24 /2017
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014

ประสบการณ์ทำางาน
• 2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท Sun Express Logistics จำากัด ประเทศสิงคโปร์
• 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
• 2549 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด
• 2549 - 2557
- กรรมการบริหาร
บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
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7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร อายุ 52 ปี
ตำาแหน่ง
• กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน / กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
การศึกษา
• ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำางาน
• 2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด
• 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
• 2537- 2557
- กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด

การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
• Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 42/2017
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ SEC/2014
• SME ADVANCED รุ่นที่ 1

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3/3 ครั้ง

8. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร อายุ 44 ปี
ตำาแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรสำาคัญ
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 111/2014

ประสบการณ์ทำางาน
• 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
• 2549 - 2559
- กรรมการ
บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด
• 2537 - 2557
- กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2560
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3/3 ครั้ง
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
ลำาดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำานวนหุ้น

ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด

1

นางอารยา คงสุนทร

154,320,280

23.672

2

นายชูเดช คงสุนทร

108,939,320

16.711

3

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

66,857,280

10.256

4

นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร

46,298,200

7.102

5

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid /Small Cap อิควิตี้

19,411,300

2.978

6

MR. LIM MENG PUI

19,202,800

2.946

7

MR. HOCK LOONG LIEN

19,202,800

2.946

8

นางกาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์

17,024,600

2.612

9

MR.TAI WAI FUNG

15,577,060

2.389

10

นางเสาวณีย์ จริยานุวัตร

13,500,300

2.01

11

ผู้ถือหุ้นอื่น

171,565,560

26.378

651,899,500

100

รวม
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำากัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำาไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำารองตามกฎหมายในแต่ละปีสำาหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลรวม
ถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
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รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ WICE โดยกรรมการและผู้บริหาร
ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อ

ตำาแหน่ง

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท ฯ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายวิชัย แซ่เซียว

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายเจริญเกียรติ
หุตะนานันทะ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ยงองค์กร

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นางอารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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จำานวนหุ้นที่ถือ
จำานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 1 ม.ค.60 ณ วันที่ 31 ธ.ค.60

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ระหว่างปี 2560

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

154,320,280

154,320,280

ไม่มี

*คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการฯ สามี

108,939,320

108,939,320

ไม่มี

*คุณอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภรรยา

รายชื่อ

7. นางสาวฐิติมา
ตันติกุลสุนทร

ตำาแหน่ง

กรรมการผู้จัดการฝ่ายสนันสนุน
และปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นางสาวพรไพเราะ
ตันติกุลสุนทร

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นางสาวสมใจ ปุราชะโก

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและ
การตลาด

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายราม ตันติกุลสุนทร

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใน
Eastern Seaboard

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายโชคชัย พฤฒิสาร

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นางสาวบุศรินทร์
ต่วนชะเอม

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำานวนหุ้นที่ถือ
จำานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 1 ม.ค.60 ณ วันที่ 31 ธ.ค.60

66,857,280

ไม่มี
46,298,200
ไม่มี
340,000
ไม่มี
12,157,880
ไม่มี
154,320,280
ไม่มี
200,000
ไม่มี

66,857,280

ไม่มี
46,298,200
ไม่มี
140,000
ไม่มี
12,157,880
ไม่มี
154,320,280
ไม่มี
200,000
ไม่มี

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ระหว่างปี 2560
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
200,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : (1) การได้มา / จำาหน่ายไปของหุน้ แสดงตามรายการการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ (59-2) ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ณ สิน้ ไตรมาสนัน้ ๆ
(2) ถือหลักทรัพย์โดยคูส่ มรสและ / หรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้มีนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำาเนินงานของบริษัท และได้มีการเปรียบ
เทียบกับบริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนรวมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2560 มีวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประเภทค่าตอบแทน

จำานวน

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ

40,000

- กรรมการ

20,000

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ

25,000

- กรรมการ

20,000

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ

25,000

- กรรมการ

20,000

4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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- ประธานกรรมการ

25,000

- กรรมการ

20,000
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ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมประจำาปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ทั้งนี้
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหาร
พิจารณา
ความเสี่ยงองค์กร
ค่าตอบแทน

นายเอกพล พงศ์สถาพร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท

6/6

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

6/6

นายวิชัย แซ่เซียว

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

6/6

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร

6/6

นางอารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

6/6

นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

6/6

นายเจริญเกียรติ
หุตะนานันทะ

นางสาวฐิตมิ า ตันติกลุ สุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ
การและสนับสนุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

6/6

นางสาวพรไพเราะ
ตันติกุลสุนทร

6/6

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

4/4
4/4

4/4

1/1
1/1

1/1
1/1

3/3

1/1
1/1

3/3

3/3

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น

63

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร, ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยฯ จำานวน 13 คน ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน สำาหรับผลการดำาเนินงาน
ในปี 2560 ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 47.32 ล้านบาท
รายละเอียด

ปี 2559

ปี 2560

13 คน

13 คน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ล้านบาท)

39.92 ล้านบาท

47.32 ล้านบาท

รูปแบบค่าตอบแทน

เงินเดือน / โบนัส

เงินเดือน / โบนัส

จำานวนผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
บริษัทฯ ดำาเนินการวัดผลการดำาเนินงานของผู้บริหารทุกปี โดยนำาดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของงาน (KPI : Key Performance Indicator) มาใช้ในการประเมินผลผูบ้ ริหารรวมทัง้ พนักงานทุกระดับ โดยมีการเปรียบเทียบ KPI ทีก่ ำาหนดไว้เป็นเป้าหมายกับผลการดำาเนินงานเพือ่
พิจารณาการปรับค่าจ้างและการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำาปี

ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี -

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2560 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำานักงาน
อีวาย จำากัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำานวนเงินรวม 1,710,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น
- ไม่มี -
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึง
ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การ
กำากับดูแลกิจที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในการดำาเนินธุรกิจอันจะนำาไปสูก่ ารเพิม่ มูลค่าของผูถ้ อื หุน้ และประโยชน์ทสี่ มดุลร่วมกันของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั คณะกรรมการ
จึงได้กำาหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดำาเนินงาน และระบบการกำากับดูแลบนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำ าเนินธุรกิจสำาหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกำากับดูแลกิจการและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของ
วินยั นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีการเผยแหพร่และสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรตระหนักในเรือ่ งจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ โี ดยได้เผยแพร่นโยบาย
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.wice.co.th การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 5 หมวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยคำานึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั ตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับกำาหนด
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่นการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี การ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
เพือ่ รับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ได้กอ่ นวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั กำาหนด สำาหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ได้เปิดให้สิทธิตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. บริ ษั ท ฯ แจ้ ง กำ า หนดการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ า ปี และระเบี ย บวาระการประชุ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบผ่ า นระบบ
สารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เหตุผล และความ
เห็นของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ หนังสือมอบอำานาจฉันทะฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแจ้งการเผยแพร่เอกสาร
การประชุมยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลและพิจารณา
การลงมติ
4. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และได้นำา
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
5. กรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะทีก่ าำ หนด
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แบบ ก หรือ ข. หรือ ค. และบริษทั ฯ ได้กาำ หนดให้มกี รรมการอิสระ จำานวน 3 คน
เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
6. กำาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
7. นำาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ (E-Voting) ตรวจนับคะแนนเสียงและแสดงผลด้วยระบบ
Barcode เพือ่ ให้การดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา และความโปร่งใส บริษทั ฯ จึงจัดให้มผี ตู้ รวจสอบ
การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 3 คน โดยเป็นผู้แทนจากสำานักงานกฎหมาย
8. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ครบทุกท่าน เพือ่ ตอบคำาถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้
ซึ่งประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท สอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น
9. กรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั เลขานุการบริษทั ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษาทางการเงินและสำานักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชีแ้ จงจากคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูส้ อบบัญชี
ในวาระที่เกี่ยวข้อง
10. ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ
11. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล และสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียง
ในทุกวาระ
12. บริษทั ให้สทิ ธิผถุ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การประชุมแล้วมีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
13. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
14. ส่งเสริมให้บริษทั จัดให้มบี คุ คลทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้
และเปิดเผยในที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
15. ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำาคัญ โดยไม่แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
16. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และมติที่ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทันทีเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงหรือในวันทำาการถัดไป
17. เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
18. จัดทำารายงานการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยได้บนั ทึกประเด็นต่างๆ ในรายงาน
การประชุม พร้อมทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
หรือบัตรเสีย
19. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำาโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ซึ่งผลการประเมิน
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับคะแนน 95 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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2. การปฏิบัติต่อผุ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั ให้ความสำาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยไม่คาำ นึงถึง เพศ อายุ สีผวิ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชือ่ ความคิดเห็นทางการเมือง
ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมไม่แสดงความเอนเอียงกับผูถ้ อื หุน้
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยการให้สารสนเทศทีย่ งั ไม่เปิดเผย โดยบริษทั มีนโยบายในการกำากับดูแล เพือ่ ปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ อย่างเสมอภาค
และยุติธรรท สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทดังนี้
1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

•

คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลได้กำาหนดให้มีนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

1.1 การถือหลักทรัพย์ของบริษัท

•
•

•

ผูด้ าำ รงตำาแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์เมือ่ แรกเข้ารับตำาแหน่งและรายงานทุกครัง้
เมือ่ มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการต่อ ก.ล.ต. และ ให้คณะกรรมการทุกคนและผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ ายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ตามกฏหมาย โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำา รวมทั้งงมีการ
เปิดเผยในรายงานประจำาปี
ในกรณีกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน รวมถึงคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ มีการ ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำาหนด
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วัน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินแก่สาธาณชน

1.2 การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน

•

•
•

การใช้ขอ้ มูลภายในร่วมกันเพือ่ จุดประสงค์ในการทำางานต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเฉพาะทีไ่ ด้รบั
มอบหมายหรืออนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้พนักงานอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัท
เป็นการส่วนตัว
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทกคน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีม่ สี าระสำาคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศ
ต่อสาธารณชนเพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูอ้ นื่ และยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ขอ้ มูลภายใน
ที่บริษัทกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

การกำากับดูและด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน ปฏิบัติดังนี้

•
•
•

ห้ า มประกอบหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในธุ ร กิ จ ที่ แข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท หลี ก เลี่ ย งการทำ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั บ ตนเองหรื อ บุ ค คล/
นิติบุคคลที่เกียวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามที่กฏหมายหรือหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการ
67

•
•

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก และคำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ งผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำาเสนอขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of stakeholders)
บริษัทมีการกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ได้จดั ทำาข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงาน เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษทั มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในสร้างการเติบโตของธุรกิจและองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงการเติบโตของ
มูลค่าบริษัทอย่างยั่งยืนมีการดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสแก่ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทจากผู้ถือหุ้น
พนักงาน : บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัท ให้ก้าวหน้า และประสบความ
สำาเร็จ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาสในการหน้าที่
การงาน ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยไม่เอาเปรียบ
ในการทำาสัญญาจ้างงาน มีการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรพนักงานทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
เจ้าหนี้ : บริษัทกำาหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
ควบคุมให้มีการชำาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภท อย่างครบถ้วนตามกำาหนดเวลาและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน นอกจากนี้จะไม่ดำาเนินการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อ
เจ้าหนี้ทุกราย
ลูกค้า :

บริษทั มุง่ เน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า โดยเอาใจใส่ดแู ลและรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการแก่ลกู ค้า
ตามมาตรฐานทีก่ าำ หนดไว้ รักษาความลับลูกค้า ไม่ทาำ การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า หากมิได้รบั อนุญาตจากลูกค้าบริษทั
มีระบบและหน่วยงานทีท่ าำ หน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า มีแนวทางในการพิจารณา เพือ่ เร่งดำาเนินการหาข้อยุตดิ ว้ ย
ความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียน ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

คู่แข่ง :

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และจะไม่แสวงหาข้อมูล
ทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางธุรกิจด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ทาำ ลายชือ่ เสียงทางธุรกิจของคูแ่ ข่ง
โดยการกล่าวหาในทางร้าย

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :

บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีการดำาเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถาน
ประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมอย่างสมำ่าเสมอ

ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกีย่ วข้อง และเข้าโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอรัปชัน่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ มีความตระหนักยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition :
CAC ) : ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กรได้แก่
หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD ) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษทั จดทะเบียน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผลักดันให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ
ผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
พนักงานซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ าำ คัญโดยเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ผลประกอบการโตอย่างต่อเนือ่ ง ในการจ่ายผลตอบแทนบริษทั ฯ มุง่ เน้น
การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) โดยนำาดัชนีชวี้ ดั ความสำาเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI ) มาใช้ใน
การประเมินผลพนักงานทุกระดับ ทัง้ นี้ KPIs จะมีความสอดคล้องตัง้ แต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพือ่ ให้เป้าหมายในการ
ทำางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด
เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบการฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือให้มีประสิทธิิผลและ
ความโปร่งใส คณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จึงจัดให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกีย่ วกับการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่ถือว่าเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย รวมถึงที่อาจเกิดขัดแย้งกับผู้เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ กำาหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
เว็บไซต์บริษัท
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

:
:

จดหมายธรรมดา

:

หมายเหตุ :

www.wice.co.th
คณะกรรมการตรวจสอบ banomyong.ruth@gmail.com
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Araya@wice.co.th
เลขานุการบริษัท
secretary2@wice.co.th
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ตอ้ งเปิดเผยชือ่ แต่อย่างใด และให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
ดำาเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทีม่ ผี แู้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้วนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
ได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
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กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำาผิด
บริษทั ฯ กำาหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ให้พนักงาน กรณีพนักงานมีความคิดเห็นหรือความขัดแย้งทีเ่ กีย่ วกับสภาพการจ้าง การทำางาน
สิทธิประโยชน์ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ ดังนี้
ความหมายและขอบเขตการร้องทุกข์
(1) ข้อร้องทุกข์ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำางาน มิใช่เรื่องส่วนตัว เว้นแต่เรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับการทำางาน
(2) ข้อร้องทุกข์ของพนักงานต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อขัดแย้ง ว่าด้วยระบบ หรือวิธีการทำางาน สิทธิประโยชน์
สัญญาหรือสภาพการจ้าง ความประพฤติและความเป็นธรรมของพนักงาน
(3) ข้อร้องทุกข์ต้องมิใช่เรื่องร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ปลดออก ไล่ออก ซึ่งตัวบุคคล
วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์
(1) ก่อนที่จะเข้าดำาเนินการร้องทุกข์ตามขั้นตอน พนักงานควรปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงก่อนและผู้บังคับบัญชา
ทุกคนควรให้ความสสำาคัญแก่ปญ
ั หาพนักงาน ไม่วา่ จะเล็กน้อยเพียงใด จะต้องไม่ทงิ้ ปัญหา และต้องพยายามแก้ไขให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
(2) หากปัญหาของพนักงานไม่ได้รบั การแก้ไขในเวลาอันสมควร หรือเป็นปัญหาเกีย่ วกับผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง พนักงานอาจร้องทุกข์
ด้วยตนเองกับผูบ้ งั คับบัญชาระดับเหนือขึน้ ไป เป็นหนังสือโดยชีแ้ จงสาเหตุและข้อมูลทีส่ มบรูณภ์ ายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี าร
ขัดแย้ง และผูบ้ งั คับบัญชาต้องรีบไต่สวนข้อร้องทุกข์วนิ จิ ฉัยและแจ้งผลให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ข้อร้องทุกข์
ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ด้วยการชี้แจงด้วยวาจาน พร้อมบันทึกคำาชี้แจงเหตุผลไว้ในสำานวน โดยผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลพิจารณาหรือการวินิจฉัยเป็นหนังสือชี้แจง แล้วแต่กรณี
ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
(1) ข้อร้องทุกข์จะได้รบั การพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ไม่ถกู กลัน้ แกล้ง โยกย้ายหน้าที่ หรือลงโทษแต่ประการใด เว้นแต่เป็นการ
ร้องทุกข์ด้วยเจตนาที่ไม่สุจริต
(2) พนักงานที่ให้การเป็นพยาน หรือร่วมในการสอบสวนจะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้ายหน้าที่หรือลงโทษ
แต่ประการใด เว้นแต่พนักงานมีเจตนาให้การด้วยอคติ ปรักปรำา เป็นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวน
หาความจริง
(3) การพิจารณาลงโทษพนักงานตั้งแต่ขั้นพักงานขึ้นไป และการพิจารณาร้องทุกข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป และจะสิ้นสภาพลงทันทีที่การพิจารณาลงโทษหรือพิจารณาข้อร้องทุกข์นั้นๆ
สิ้นสุดลง
บริษัทฯ จัดให้มีการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของพนักงาน ดังนี้

•
•
•

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Araya@wice.co.th

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

กรรมการตรวจสอบ

banomyong.ruth@gmail.com

กล่องรับความคิดเห็น :

ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 อาคารสำานักงานใหญ่

หากพนักงานเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบจุดเสี่ยง หรือการกระทำาใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ก็สามารถ
ดำาเนินการร้องทุกข์ได้ทางช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้กระบวนการร้องทุกข์และการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่างๆ บริษัทฯ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
ในคู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งข้อมูลในการกระทำาผิด
ในการร้องเรียนที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัทฯ จะดำาเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน
และบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิดเผยชือ่ ผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทัง้ ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลการ้องเรียนเป็นความลับ เพือ่
คุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว
70

Total Logistics Service and Solution Provider

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่ (Disclosure and transparency)
4.1 การเปิดเผยข้อมูล

•
•
•
•

บริษัทให้ความสำาคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และสมำ่าเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งเชิง
บวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั เป็นไปตามเกณฑ์และข้อกำาหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ ดังนี้
ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลาทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่าง
สมำ่าเสมอ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่นกั ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และบุคคลทัว่ ไปทัง้ ใน
และต่างประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึงผ่านหลายช่องทางการสื่อสารเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบแจ้งข่าว
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแถลงผลประกอบการประจำาไตรมาส การแถลงแผนงานในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท รายงานประจำาปี เป็นต้น
ข้อมูลที่สำาคัญที่มีต่อการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี
(56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น

4.2 ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

•

•
•
•
•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดย
ต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและเท่าเทียมกัน
เลขานุการบริษทั รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าำ คัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ผู้บริหารระดับสูงในสายงานทางการเงินและหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำาเนินงานลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ นโยบายบริษทั แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุน้ ปัจจัยทีอ่ าจมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานการตลาดรับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามของสือ่ มวลชนและบุคคลทัว่ ไปเกีย่ วกับ
แผนการตลาดและการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ห้ามเปิดเผย ข้อมูลภายในที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4.3 ผู้สอบบัญชีและการจัดทำารายการทางการเงิน
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำานาญและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนด เพื่อให้มั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็น
ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่องบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำาขั้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระ
มัดระวังถุกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำาเนินงานเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอโดยรายงานต่อหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อ
เนือ่ งเพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานความน่า
เชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงิน
ของบริษัทสามารถเชื่อถือได้
71

4.4 สารสนเทศที่มีนัยสำาคัญ

•

•

บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีนัยสำาคัญ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยออกสู่สาธารณชนแล้ว หากมีข้อมูลใด
ที่มิควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทจะดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที
บุคลากรของบริษทั มีหน้าทีร่ กั ษาข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับของลูกค้า รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีร่ ว่ มดำาเนินธุรกิจไว้เป็น
ความลับโดยไม่นาำ ข้อมูลทีไ่ ด้ลว่ งรูจ้ ากการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปเผยแพร่หรือนำาไปใช้แสวงหาประโยชน์ ตลอดจนระมัดระวังการให้
ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆ ซึ่งตนเองไม่ได้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำาชับให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมำ่าเสมอ และทัน
เวลา ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ให้ความสำาคัญและยึดถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ บริษทั จัดให้มหี น่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะโดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501
หรือ E-mail : Secretary2@wice.co.th
กิจกรรมการในปี 2560 กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้ดำาเนินกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity day) ไตรมาส
ละครั้ง เพื่อแถลงผลการดำาเนินงานรายไตรมาส
2. การเข้าพบผผู้บริหารโดยการนัดหมายจากนักลงทุนและนักวิเคราะหลักทรัพย์เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท (Company Visit)
จำานวน 25 ครั้ง
3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยจำานวน 1 ครั้ง
4. การสัมภาษณ์ทางรายการ และทางโทรศัพท์ จำานวน 15 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ (Responsibilities of Board)
คณะกรรมการบริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่ากระบวนการกำากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นหัวใจสำาคัญในการนำาพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าำ หนดไว้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการนี้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders) โดยมีหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.1 ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการกำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยกำาหนดให้
พิจารณาทบทวนเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำาหรับการดำาเนินการในแต่ละปี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้นำาเสนอกลยุทธ์และกิจกรรม
ต่างๆ การลงทุน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และอนุมัติแผนการปฏิบัติการรวมถึงงบประมาณประจำาปี นอกจากนี้
ฝ่ายบริหารได้ดำาเนินการรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่สำาคัญยังที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำาหนดให้มกี ารรายงานผลการดำาเนินงานเปรียบ
เทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของบริษทั ฯ โดยกำาหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมเพือ่ นำาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนีค้ ณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ โดยเลขานุการบริษัทจะรายงายการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ประกาศ หรือจะประกาศใช้ในอนาคต และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
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5.2 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาำ หนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี และคูม่ อื
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

•

•
•
•

กรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ ปฏิบตั กิ ารแทน จะต้องมอบหมายโดยทำาเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้ในรายงานการประชุม โดยมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจ หน้าทีไ่ ว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำารายการที่ผู้รับมอบอำานาจเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ
(Collective Decision)
บุคลากรทุกระดับต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
พนักงานทุกคนมีหน้าที่เปิดเผยเรื่องที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ในตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ผู้ใกล้ชิดหรือญาติสนิท
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงาน ดังนี้

•

•

รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะส่งสำาเนา
รายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 4 ลำาดับ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

5.3 การถ่วงดุลของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำานวน 8 คน โดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
กรรมากรที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ

3 คน
5 คน
4 คน

5.4 การรวมหรือแยกตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ มุง่ เน้นความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ กระจายอำานาจการตัดสินใจ แบ่งอำานาจการกลัน่ กรองและการ
พิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าบริหาร รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีอำานาจอนุมัติผูกพันบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท
ในเครือ
5.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดของคณะกรรมการบริษัท
1. หน้าที่ต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
1. อุทศิ เวลาให้บริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครืออย่างเต็มความสามารถในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ ในฐานะกรรมการบริษทั ฯ หรือ
บริษัทในเครือและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
2. ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ที่ถือหุ้นทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และกฏหมายอย่างเต็มที่พร้อมกับ
คำานึกถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
4. ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือในการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงข้อกำาหนดในสัญญาของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือกับคูค่ า้ ต่างๆ รวมถึงไม่กระทำาการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอม
เป็นเครื่องมือที่จะทำาให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงาน
ผลการดำาเนินงานเรือ่ งทีส่ าำ คัญของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือเพือ่ ให้การดำาเนินกิจการบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าำ หนดอย่าง
เต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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5. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
สัสสนาฝึกอบรมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการอบรมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ เช่น หลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD) สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำ าอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานและกำาหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
7. กำาหนดจัดให้มกี ารประชุมกรรมการอิสระและการประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารโดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมด้วยอย่างน้อย
1 ครั้ง และแจ้งผลการประชุมแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
2. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
1. กำากับดูแลเพือ่ ให้เป็นทีม่ นั่ ใจว่าบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ โดยพิจารณาถึงการเจริญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือโดยแสดงผลอย่างชัดเจนจากสถานะทางการเงิน ผลการบริหาร และการ
จัดการที่ถูกต้องเหมาะสมโดยมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องและเพิ่มพูนผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
2. กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และการดำาเนินงานต่อผู้ลงทุน
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง มีสาระสำาคัญครบถ้วนเท่าเทียมกัน ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใสตามกฎเกณฑ์ทกี่ ำาหนดไว้
ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
3. หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
1. การกำากับดูแล ในการสรรหา คัดเลือกพนักงน และการทำาธุรกิจกับผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือไม่ได้เลือก
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่างๆ เนือ่ งจากความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสทรส หรือความไร้สมรรถภาพ
ทางกาย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมุ่งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องผลกระทบที่
จะเกิดต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบการปฏบัติงานของ
บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล และความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
เคร่งครัดและเปิดให้มชี อ่ งทางในการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกีย่ วกับการดำาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นว่าจะรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์โดยการปกป้องคุ้มครอง เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมภายใต้กฎ ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตำาแหน่งงาน ลักษณะงาน
สถานที่ทำางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อผู้นั้น
5.6 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ อาทิแผนงาน และงบ
ประมาณประจำาปี นโยบายการจ่ายเงินปันผล การกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับโครงสร้างการบริหาร เป็นต้น
5.7 หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำานาจโดยแยกหน้าที่การกำากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำาของกรรมการ และมีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนสียง
เท่ากัน และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นหัวหน้าและผูน้ าำ คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และเลขานุการบริษทั ฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
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5.8 เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ
และผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นและรายงานประจำาปีของบริษัท รวมถึงงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัท
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. แนะนำากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำางานและความรับผิดชอบของกรรมการ
4. ดำาเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เลขานุการบริษัท ของบริษัทคือ นางสาวปรมาภรณ์ จำานงสุข โดยประวัติและคุณสมบัติของเลขานุกการ
บริษัท มีดังนี้
ชื่อ - สกุล

:

นางสาวปรมาภรณ์ จำานงสุข

ตำาแหน่ง

:

เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา :
การอบรมที่เกี่ยวข้อง :

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

•
•
•
•
•
•
•
•

ประสบการณ์

:

•
•

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 84/2017 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุน่ ที่ 19/2017 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)
หลักสูตรบทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ให้กับองค์กร โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries
(หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 1/2559 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท Fundamentals for Corporate Secretaries
(หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 1/2559โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR Management)
- รุ่น 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for
Corporate Sustainability) - รุ่ น 6 กลุ่ ม บริ ก าร โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2558 - ตุลาคม 2558 เลขานุการบริษัท ที เอสฟลาวมิลล์ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการกำาหนดนโยบาย
และขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันไว้อย่างชัดเจนและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและให้ความ
เห็นต่อการทำารายการระหว่างกันที่มีนับว่าสำาคัญซึ่งไม่อยู่ในอำานาจการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ คำานึงถึงผลประโยชน์สูงของ
บริษัทเป็นสำาคัญ ซึ่งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว
คณะกรรมการมีการกำาหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ของทุกปี โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการ
75

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการ
เลขานุการบริษทั มีสว่ นสนับสนุนให้คณะกรรมการได้พฒ
ั นา ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณร์ในการทำ าหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการ
เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม สัมมนาของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูรายละเอียดได้
ในหัวข้อรายละเอียดกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนำาแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ ผลการประเมินจะเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าที่ และการดำาเนินงานเกีย่ วกับ
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำาเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสำาหรับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหรือการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
ขั้นตอน
เลขานุการบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษทั ทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ ปี และเป็นผูร้ วบรวม และรายงานสรุป
ผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำาขององค์กร การดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบและพัฒนาการปฏบัติ หน้าที่ของตนเอง
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำาคัญของคณะกรรมการตาม
กฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. การกำาหนดกลยุทธ์ การกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงาน
3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ขั้นตอน
เลขานุการบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษทั ทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ ปี และเป็นผูร้ วบรวม และรายงานสรุปผล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำาทุกปี

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร มีการประเมินตนเองเป็นประจำาทุกปี เพือ่ นำาผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการสนับสนุนการ ทำางานของคณะกรรมการบริษัทและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO
หลักเกณฑ์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 การวัดผลการฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 8 หัวข้อได้แก่
1. การวางแผงกลยุทธ์
2. ความเป็นผู้นำา
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. การบริหารงานด้านการปฏิบัติการ
5. การสืบทอดตำาแหน่ง
6. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
7. การสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
8. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
หมวดที่ 2 การพัฒนา CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่ CEO ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้
ขั้นตอน
CEO มีส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี
หลังจากนั้นในทุกสิ้นปีเลขานุการบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน CEO รวมทัง้ จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้
CEO ประเมินตนเองเพื่อนำาผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนา ศักยภาพของ CEO ต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท
จะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำาหนด
ค่าตอบแทนของ CEO ตามลำาดับ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)
นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities: CSR เป็น
อย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำาโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุนชน ตลอดจนการ
สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และ
การอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อ
ให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสำาเร็จของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความมี
ส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกด้วย
แนวการดำาเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำาเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคคลกร
จากหลายหน่วยงานเพื่อระดมความคิดในการอกแบบโครงซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิดการสื่อสารและการดำาเนินงานเพื่อกำาหนดรูปแบบ
ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบเพื่อกำาหนดกิจกรรม เป็นการกำาหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลที่ได้รับจากการดำา เนิน
โครงการนั้นๆ
2. การดำาเนินกิจกรรม เป็นการกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และกำาหนดหน่วยงาน
ภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม
3. การติดตามประเมินผลภายหลังจากการดำาเนินกิจกรรมจะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าำ หนดไว้หรือไม่อย่างไร
และสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติ
เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำาม่ให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วย
จรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ีส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีหลีกเลีย่ งพฤติกรรมการเล่นพรรค
เล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
2. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสมเช่นการจ่ายสินจ้างให้กบั พนักงาน
ของคู่แข่ง
3. ไม่พยายามทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง
4. ไม่สนับสนุนการดำาเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
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2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีนโยบายการกำาหนดวามรับผิดชอบ แนวทางปฎิบัติ พร้อมทั้งข้อกำาหนดในการดำาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับ
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา
และปฎิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ในการดำาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนาม
แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่งเป็นโครงการ
ที่รัฐบาลและสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กรได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD ) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคาร
ไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และ
ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ี
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
2. ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตนและกระตุน้ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล
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4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่
ทำางาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบ
การทำางานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. จัดให้มกี ารดูแลในเรือ่ งสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรเช่นจัดให้มวี นั ลาพักผ่อนประจำาปีการทำางานล่วงเวลาทีส่ มเหตุสมผล
การรักษาพยาบาลตามความจำาเป็นและสมควร เป็นต้น
3. การแต่งตัง้ โยกย้ายการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำาด้วยความสุจริตใจเสมอภาคและตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสมำ่าเสมอ
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยความสุภาพ
โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Corporate
Transform to the Most Fit 2018 ประจำาปี 2560 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ พื่ อ สรุ ป ผลการทำ า งานของปี 2017 ที่ ผ่ า นมาเป็ น
ระยะเวลาสิบเดือน และได้ร่วมวิเคราะห์ทิศทางในการดำาเนินงาน
สำาหรับปี 2018

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟ ประจำาปี 2560
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
สัมมนาท่องเที่ยว (Outing) ประจำาปี 2560 เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนรวมและทำากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี
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คุณเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ, คุณอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานในการจั
ด งานเลี
้ ย งสั้ยงสั
ง สรรค์
า ปีาปี2560
ให้เกียรติเป็นน เป็
นประธานในการจั
ดงานเลี
งสรรค์ประจำ
ประจำ
2560บริบริษัษทัทไวส์
ไวส์โลจิ
โลจิสสติติกกส์ส์ จำจำาากักัดด (มหาชน)
(มหาชน) โดยมี
โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจให้แก่พนักงาน และ เพื่อเสริมเสร้างความสามัคคีในบริษัทฯ
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5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ในราคาทีเ่ หมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมำา่ เสมอ แสวงหา
ลูท่ างอย่างไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะเพิม่ ประโยชน์ให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทำาการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
2. พัฒนาสินค้าและบริการทีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ

7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
2) แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมและชุมชนเช่นสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตทีต่ งั้ ของสำานักงาน,
กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น
3) ปลูกฝังจิตสำานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
4) ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำากับดูแล
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความเห็น ความสำาคัญของเด็กเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อประเทศชาติ
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8) ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น

บริษัทฯ จัดทำารายงานฉบับเดียวรวมกับแบบเสดงข้อมูลประจำาปี (56-1) และรายงานประจำาปี (56-2)

9) ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
-ไม่มี-

10) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
จั ด กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ ช่ ว ยเพื่ อ นมนุ ษ ย์
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์โลก
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การประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ี

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประกาศใช้ “หลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)” ซึง่ ถือเป็นนโยบาย
และวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรับทราบและท�าความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ อย่าง
สม�า่ เสมอ ทีค่ รอบคลุมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�าวัน และการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก ทัง้ นี้
พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดจะได้รับการสอบสวนและลงโทษตามที่บริษัทก�าหนดไว้ในคู่มือพนักงาน
บริษทั ฯ ได้กา� หนดให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีอ่ อกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตาม
การบริหารงานเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบาย และกระบวนการที่เหมาะสมได้น�ามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ
ได้พจิ ารณาสรรหาและแต่งตัง้ ผูท้ เี่ หมาะสมเพือ่ มาด�ารงต�าแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึง่ จะต้องด�าเนินการตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อก�าหนดของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ และมีบทบาทส�าคัญในการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ และแผนงานประจ�าปี โดยฝ่ายบริหารจะร่วมจัดท�าแผนงานประจ�าปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ก�าหนดไว้ในแผนระยะยาว
เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติโดยมีการก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจัยความเสี่ยง กิจกรรมหลักที่จะด�าเนินการในแต่ละช่วงเวลา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม
บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในสายงานปฏิบัติงานหลักและสายงานสนับสนุน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วง
ดุลอ�านาจระหว่าง คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหาร และผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนจัดให้มกี ารสือ่ สารกับผูล้ งทุนเพือ่ เผยแพร่ และสือ่ สารข้อมูลต่างๆ
ของบริษัทให้สาธารณชนได้ทราบอย่างสม�่าเสมอ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้จัดให้มีแผนพัฒนา
พนักงานรายบุคคล (IDP) รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เป็นดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน เพื่อใช้
ในการพิจารณาความดีความชอบ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษทั ฯ ใช้แนวคิดของการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) โดยให้ผบู้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมกันบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบเพื่อก�าหนดมาตรการควบคุม บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานบริหาร
จัดการความเสีย่ งเพือ่ จัดท�าแผนบริหารความเสีย่ ง ติดตามผลการจัดการเพือ่ ลดระดับความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และทบทวนปัจจัย
ความเสีย่ งเพือ่ เสนอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณาก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส เพือ่ พิจารณาและให้คา� วินจิ ฉัย
อันจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรว่า ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เข้าใจตรงกัน นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ได้มีการจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuities Plan:
BCP) อย่างต่อเนื่อง
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษทั ฯ ประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ อาทิ ด้านการจัดซือ้ งบประมาณ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น และบริษทั ฯ ก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และวงเงินอ�านาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในทีด่ ี รวมทัง้ จัดให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีง่ าน
และการสอบทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่อนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สินออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท�าคู่มือ
และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้
หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้อง
ชัดเจน หากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีจะด�าเนินการพิจารณา
อย่างรอบคอบและด�าเนินการตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้สา� นักงาน
ก.ล.ต. ทราบ อีกทั้งในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในมติดังกล่าว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทฯ มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายในอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจสื่อภายในต่างๆ
ภายใต้การควบคุมภายในที่ดี อาทิ การใช้ Internet, E-mail และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น รวมทั้งได้สื่อสาร
ให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ได้แก่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ร.บ. อิเล็กทรอนิกส์ฯ
เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย
บริษทั จัดให้มกี ล่องรับความคิดเห็น และอีเมล์เพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนจากบุคคลภายนอก และมีนกั ลงทุนสัมพันธ์ทา� หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สาร
และจัดกิจกรรมร่วมกับผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนรวมทัง้ มีชอ่ งทางการสือ่ สารพิเศษเพือ่ ให้พนักงานและหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
การร้องเรียนแก่บริษัท

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญต่อการตรวจสอบภายในเพือ่ เพิม่ คุณค่าต่อองค์กรโดยการใช้ขอ้ มูลประเมินความเสีย่ งภายในองค์กร ประกอบการ
วางแผนการตรวจสอบ (Risk Based Audit) และมอบหมายให้ฝา่ ยตรวจสอบสอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ของทุกกระบวนการท�างานและรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายบริหาร
สามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ทัง้ สารสนเทศทางการเงินการบัญชี และสารสนเทศทีใ่ ช้ในการด�าเนินงาน ทัง้ นีฝ้ า่ ยตรวจสอบได้ตดิ ตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็น
ที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการ
ติดตามผลการด�าเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่�าเสมอ โดยรายงานความก้าวหน้า ผลการด�าเนินงาน
ของบริษทั ย่อย แต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ และมอบหมายให้มหี น่วยงานเฉพาะในการติดตามผลการด�าเนินงานตามมติทคี่ ณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ รวมทั้งการประสานนโยบายให้ทุกบริษัท มีทิศทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ฯ ดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานด้าน Compliance
เพื่อก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
จากการพิจารณาสาระส�าคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น
สอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
ทั้งนี้เพื่อการประกอบกิจการที่ยั่งยืนในอนาคต บริษัทฯ ยังได้วางแผนกลยุทธ์และแผนการพัฒนาองค์กร โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ
ที่จะด�าเนินการตามระบบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมประสิทธิผลของบริษัท
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร
(MD&A)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน) ประจำ�ปี 2560
เหตุก�รณ์สำ�คัญในระหว่�งปีี
ช่วงเวลาสำาคัญ
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เหตุการณ์สำาคัญ

ไตรมาสที่ 1

1. เงินปันผลรับจากบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัดในอัตราหุ้นละ 670.25 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36.19 ล้านบาท
2. เงินปันผลรับจากบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในอัตราหุ้นละ 3.14 ดอลล่าร์
สิงคโปร์ รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1.54 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็น 37.53 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯได้รับเงินปันผลบางส่วนเป็นจำานวนเงิน 12.7 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัคราหุ้นละ
0.08 บาท เป็นจำานวนเงิน 52.1 ล้านบาท
2. บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก Sun Express Logistics Pte. Ltd. จำานวน 0.56 ล้านดอลล่าร์
สิงคโปร์ หรือคิดเป็นจำานวนเงิน 13.6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3

1. การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของฝ่าย Operation จากระบบ PTS System เป็นระบบ
Sys freight System ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป

ไตรมาสที่ 4

1. บริษัทได้รับเงินปันผลจาก Sun Express Logistics Pte. Ltd. ส่วนที่เหลืออีกจำานวน
0.57 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นจำานวนเงิน 13.9 ล้านบาท
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การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เปลี่ยนแปลง

2560

2559

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

ร้อยละ

รายได้หลักจากการให้บริการ

1,396.37

1,022.48

373.88

36.57

ต้นทุนการให้บริการ

1,054.29

761.49

292.80

38.45

กำาไรขั้นต้น

342.08

261.00

81.08

31.07

รายได้อื่น

5.96

13.15

-7.19

-54.67

348.04

274.15

73.89

26.95

46.13

41.25

4.89

11.85

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

170.92

133.48

37.44

28.05

รวมค่าใช้จ่าย

217.05

174.72

42.33

24.23

130.99

99.43

31.56

31.75

0.18

0.75

-0.57

-75.46

130.81

98.68

32.13

32.56

23.25

16.52

6.73

40.75

107.55

82.15

25.40

30.91

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

89.70

77.18

12.52

16.22

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

17.85

4.97

12.88

100.00

107.55

82.15

25.40

30.91

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

กำาไรจากการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำาไรสำาหรับงวด
การแบ่งปันกำาไร

รายได้จากการให้บริการของบริษัทสำาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 1,396.37
ล้านบาท และ 1,022.48 ล้านบาท ตามลำาดับ ปรับเพิ่มขึ้น 373.88 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 36.57 เป็นไปตามเป้าหมาย จากแผนดำาเนินการ
ที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ ซึ่งสามารถจำาแนกประเภท รายได้ดังนี้
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จากงบการเงินรวม การดำาเนินธุรกิจสามารถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้

รายได้จากให้บริการ หน่วย : ล้านบาท
700.00
600.00

สำาหรับปี 2560

635.03
503.93

500.00

สำาหรับปี 2559

465.56

400.00
300.00

293.76

295.75

224.80

200.00
100.00
0.00

จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล

จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ

จัดการโลจิสติกส์

รายได้จากให้บริการ หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ร้อยละ

1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

635.03

503.93

131.10

26.02

2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

465.59

293.76

171.83

58.49

3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics)

295.75

224.80

70.95

31.56

รวม รายได้จากการให้บริการ

1,396.37

1,022.49

373.88

36.57

1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เท่ากับ 635.03 ล้านบาท และ 503.93 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิม่ ขึน้ 131.11 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 26.02 ตามลำาดับ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีกอ่ น เป็นผลมาจากรายได้ทเี่ กิดจากลูกค้า กลุม่ เป้าหมายรายใหม่ ได้แก่กลุม่ สินค้า ผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell) ซึ่งถือเป็นตลาดที่เติบโตใหม่ มีการส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรป และลูกค้ากลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
(Construction Material) ซึ่งส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในแถบอาเซียน
2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เท่ากับ 465.59 ล้านบาท และ 293.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.83 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 58.49 ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. สำาหรับงวดปีนี้ บริษัทรับรู้รายได้ เริ่มตั่ง
แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับรอบปีเดียวกันในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งในปีนี้ รับรู้รายได้ทั้งปีเมื่อเทียบกับปีก่อนรับรู้รายได้แค่ 5 เดือน
จึงมีผลทำาให้สัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศในปีนี้ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ และ
บางส่วนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของบริษัทฯ เอง
3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ สำาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ
295.75 ล้านบาท และ 224.80 ล้านบาท ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 70.95 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 31.56
เกิดจากรายได้ทใี่ ห้บริการทางด้านคลังสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ ลูกค้าในกลุม่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ ซึง่ ลูกค้าเหล่านีก้ จ็ ะใช้บริการแบบครบ
วงจรรวมไปถึงงานบริการพิธีการกรมศุลกากร และงานบริการขนส่งทางบก
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เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากทีบ่ ริษทั เริม่ ทำาการรับรูร้ ายได้จากบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. สัดส่วน
รายได้เปลีย่ นไปโดยจะมีสดั ส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) เพิม่ เข้ามาอย่างมีนยั สำาคัญ สรุปการเปลีย่ นแปลง
สัดส่วนดังนี้

ปี 2559

ปี 2560
จัดการ
โลจิสติกส์

21%
จัดการ
ขนส่งสินค้า
ทางอากาศ

จัดการ
โลจิสติกส์

22%

จัดการ
ขนส่งสินค้า
ทางทะเล

จัดการ
ขนส่งสินค้า
ทางอากาศ

46%

49%

29%

33%

รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)
ในปีพ.ศ. 2560 สัดส่วนเท่ากับ 46% ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี
พ.ศ. 2559 เท่ากับ 49% ส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (Air Freight) ในปี พ.ศ.2560 สัดส่วนเท่ากับ 33% เพิ่ม
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 29% และรายได้จาก
การบริการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) ในปี พ.ศ. 2560 สัดส่วน
เท่ากับ 21% ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 22%

รายได้อื่น หน่วย : ล้านบาท
14
12
10
8
6
4
2
0

จัดการ
ขนส่งสินค้า
ทางทะเล

13.15

5.96

สำาหรับปี 2560

สำาหรับปี 2559

(หน่วย :
ล้านบาท)

2560

2559

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ร้อยละ

รายได้อื่น

5.96

13.15

-7.19

-54.68

รายได้อื่นของบริษัทสำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2560 เท่ากับ 5.96 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเท่ากับ 13.15 ล้านบาทลดลง 7.19 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 54.68 ในปีก่อนมีการรับรู้กำ าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
มากกว่าปีนี้ ซึ่งมีการขายเงินลงทุนน้อยกว่าปีก่อน

ต้นทุนจากให้บริการ : ล้านบาท
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

สำาหรับปี 2560

463.72
365.63

สำาหรับปี 2559

330.47
203.44

จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล

จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ

260.09
192.41

จัดการโลจิสติกส์
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ต้นทุนจากให้บริการ

หน่วย: ล้านบาท

2560

2559

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ร้อยละ

1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

463.72

365.63

98.09

26.83

2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

330.47

203.44

127.03

62.44

3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics)

260.09

192.41

67.68

35.17

รวมต้นทุนจากการให้บริการ

1,054.28

761.48

292.80

38.45

ต้นทุนการให้บริการทั้งหมดของบริษัทสำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ
1,054.28 ล้านบาท และ 761.48 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 292.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.45 สาเหตุจากการรับรู้ต้นทุนการให้
บริการตามสัดส่วนของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. และจากต้นทุนการให้บริการทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปีก่อน จึงทำาให้ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้
ต้นทุนการให้บริการ สามารถจำาแนกตามประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้ :
1. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำาหรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จำานวน 463.72 ล้านบาทและ 365.63 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 98.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.83
2. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 จำานวน 330.47 ล้านบาท และ 203.44 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 127.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.44
3. ต้นทุนการให้บริการจัดการโลจิสติกส์ สำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำานวน
260.09 ล้านบาท และ 192.41 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 67.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.17
สำาหรับปี 2560

กำาไรขั้นต้น : ล้านบาท
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

สำาหรับปี 2559
342.09
261.01

171.31

138.30

260.12
90.32
35.66

ขนส่งสินค้าทางทะเล

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

กำาไรขั้นต้น หน่วย: ล้านบาท

32.39

จัดการโลจิสติกส์

รวมกำาไรขั้นต้น

2560

2559

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ร้อยละ

1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

171.31

138.30

33.01

23.87

2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

135.12

90.32

44.80

49.60

3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics)

35.66

32.39

3.27

10.10

รวม กำาไรขั้นต้น

342.09

261.01

81.08

31.06

92

Total Logistics Service and Solution Provider

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น

2560

2559

เพิ่มขึ้น(ลดลง) %

1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

26.98%

27.44%

-0.47%

2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

29.02%

30.75%

-1.72%

3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics)

12.06%

14.41%

-2.35%

รวม อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น

24.50%

25.53%

-1.03%

กำาไรขั้นต้นของบริษัทสำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำานวน 342.09 ล้านบาท และ
261.01 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 81.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.06 สาเหตุจากการรับรู้รายได้และต้นทุนบริการตามสัดส่วนของ
บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในปีนี้ บริษัทรับรู้รายได้ เริ่มตั่งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 เปรียบเทียบ
กับรอบปีเดียวกันในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งในปีนี้ รับรู้รายได้
ทัง้ ปีเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นรับรูร้ ายได้แค่ 5 เดือน จึงมีผลทำาให้สดั ส่วนรายได้ ต้นทุนเพิม่ ขึน้ และสาเหตุจากผลประกอบการของบริษทั มียอดขาย
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำาไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้น โดยสามารถจำาแนกตามประเภทกิจกรรมรายได้ ดังต่อไปนี้
กำาไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล สำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จำานวน 171.31 ล้านบาท และ 138.30 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 33.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.87 โดย อัตรากำาไรขั้นต้นสำาหรับ
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 26.98% และ 27.44% ตามลำาดับ อัตรากำาไรขั้นต้นลดลง
0.47% ซึ่งลดลงในอัตราส่วนที่เล็กน้อย
กำาไรขั้นต้นของการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จำานวน 135.12 ล้านบาท และ 90.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.60 โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้น สำาหรับงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 29.02% และ30.75 % อัตรากำาไรขั้นต้นลดลง 1.72 % ซึ่งลดลงใน
อัตราส่วนที่เล็กน้อย
กำาไรขั้นต้นของการให้บริการโลจิสติกส์ สำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จำานวน 35.66 ล้านบาท และ 32.39 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.10 โดยอัตรากำาไรขั้นต้นสำาหรับ
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 12.06 % และ 14.41% ตามลำาดับ อัตรากำาไรขั้น
ต้นลดลง 2.35 % สาเหตุเนื่องจากดำาเนินการตามกลยุทธ์ การแข่งขันด้านราคาของงานประเภทโครงการ ที่บริษัทได้วางไว้ คือทำาให้
บริษัทสามารถเพิ่มมูลค่ายอดขายและเพิ่มมูลค่ากำาไรจากการขาย และสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง คือส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการต่อเนื่องในกิจกรรม
บริ ก ารอื่ น ที่ บ ริ ษั ท มีให้บ ริก ารอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นกลยุ ท ธ์ ด้ า นราคา ที่ บ ริ ษั ท บริ ห ารเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า รายได้ และมูล ค่า กำาไร
ในกิจกรรมการก่อรายได้ประเภทอื่นๆ
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

สำาหรับปี 2560

170.92

สำาหรับปี 2559

133.48

46.13

41.25

23.25
0.18

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

0.75

ค่าใช้จ่ายในทางการเงิน

16.52

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
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(หน่วย : ล้านบาท)

2560

ค่าใช้จ่ายในการขาย

2559

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ร้อยละ

46.13

41.25

4.89

11.85

170.92

133.48

37.44

28.05

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

0.18

0.75

-0.57

-75.46

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

23.25

16.52

6.73

40.75

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จา่ ยในการขายของบริษทั สำาหรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31ธันวาคม พ.ศ.2559 จำานวน 46.13 ล้านบาท
และ 41.25 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 4.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.85 จากการขยายตัว ของกิจกรรมการขาย แปรผันตามยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทสำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำานวน 170.92
ล้านบาท และ 133.48 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 37.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มาจากค่าตัดจำาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-ความสัมพันธ์ของกลุม่ ลูกค้าจำานวน 8.19 ล้านบาท ประกอบกับบริษทั มีการขยายงาน จึงมีการเพิม่ บุคลากรมารองรับตาม
แผนงานทีว่ างไว้ ทำาให้คา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ และรายจ่ายประเภท ค่าทีป่ รึกษาในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอดจนทีป่ รึกษา
ในการปรับปรุงกระบวนการทำางาน เพือ่ การพัฒนา รวมถึง ค่าทีป่ รึกษาทางการเงินและกฎหมาย เพือ่ ศึกษาในกรณีเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั Universal Worldwide Transportation เป็นจำานวนเงิน 9.17 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำานวน 5.13 ล้านบาท
ซึง่ เป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทางบัญชี ทีต่ อ้ งปรับปรุงลูกหนีเ้ จ้าหนีต้ า่ งประเทศ ณ วันสิน้ ปี เกิดจากภาวะเงินบาทแข็งตัวอย่างต่อเนือ่ ง
จึงทำาให้เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชี
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินของบริษทั สำาหรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำานวน 0.18 ล้านบาท
และ 0.75 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลง 0.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.46 จากสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบอายุ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ของบริษทั สำาหรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำานวน 23.25 ล้านบาท
และ 16.52 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 6.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.75 จากผลกำาไรที่เพิ่มขึ้น
(หน่วย : ล้านบาท)
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กำาไรสุทธิ

89.70

กำาไรสุทธิ หน่วย : ล้านบาท
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77.18

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ร้อยละ

12.52

16.22

กำาไรสุทธิสาำ หรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำานวน 89.70 ล้านบาทและ 77.18 ล้านบาท
ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 12.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.22 โดยกำาไร
สุทธิทเี่ พิม่ ขึน้ นัน้ เกิดจากกำาไรจากการลงทุนในบริษทั Sun Express
Logistics Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 54.12 และกำาไรจากดำาเนินงาน
ภายใน ของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 45.88

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินในปี 2560
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

เปลี่ยนแปลง
จำานวนเงิน

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

203.67

173.52

30.16

17.38

97.73

89.92

7.81

8.68

300.00

277.90

22.10

7.95

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6.52

4.12

2.40

58.21

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

607.93

545.47

62.46

11.45

2.10

10.81

-8.71

-80.58

143.33

150.72

-7.39

-4.90

99.40

99.40

0.00

0.00

248.66

258.84

-10.18

-3.93

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

0.00

0.00

0.00

0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2.40

1.92

0.48

25.22

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

495.89

521.69

-25.80

-4.95

1,103.82

1,067.16

36.66

3.44

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

รวมสินทรัพย์

95

สินทรัพย์ หน่วย : ล้านบาท

0%

2.40

23%

18%

203.67

248.66

9%
97.73

9%

27%

99.40

300.00

13%

143.33

0%
2.10

1%

6.52

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ้าประกัน
ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์
บริษทั มีทรัพย์สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 1,103.82 ล้านบาท และ 1,067.16 ล้านบาท
ตามลำาดับ ปรับเพิ่มขึ้น 36.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.44 ซึ่งมีจำานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีข้อสังเกตุ ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559เท่ากับ 203.67 ล้านบาท
และ 173.52 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 30.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.38 เกิดจากจากกระแสเงินสดรับจากการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 300.00 ล้านบาท และ
277.90 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 22.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.95 จากรายได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลูกหนี้
ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถชำาระหนี้ปกติ

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค.2559

เปลี่ยนแปลง

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

ร้อยละ

129.58

119.02

10.56

8.87

0.77

7.15

-6.38

-89.27

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

10.93

15.18

-4.25

-28.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11.22

12.47

-1.25

-9.99

รวมหนี้สินหมุนเวียน

152.49

153.81

-1.32

-0.86

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค.2559
จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

เปลี่ยนแปลง
จำานวนเงิน

ร้อยละ

หนี้สิน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหนึ่งปี

0.01

0.77

-0.76

-98.23

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

16.83

13.67

3.16

23.10

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

33.43

35.64

-2.20

-6.18

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1.29

0.98

0.30

30.94

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

51.56

51.06

0.50

0.98

204.06

204.88

-0.82

-0.40

รวมหนี้สิน

หนี้สิน หน่วย : ล้านบาท

1%

16%
33.43

1.29

64%

8%

129.58

16.83

0%

0.01

6%

11.22

5%

10.93
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

0%

0.77
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
จากส่วนทีถึงกำาหนดชำาระภายในหนึงปี
สำารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

บริษทั มีหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 204.06 ล้านบาท และ 204.88 ล้านบาท ตาม
ลำาดับ ลดลง 0.82 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.40 โดยหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงินในปีนคี้ รบอายุสญ
ั ญาทำาให้หนีส้ นิ ดังกล่าวมียอดลดลงดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 0.77 ล้านบาท และ 7.15 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลง 6.38 ล้านบาท
หรือร้อยละ 89.27
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค.2559
จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

เปลี่ยนแปลง
จำานวนเงิน

ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

325.95

325.95

0.00

0.00

ทุนที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

325.95

325.95

0.00

0.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

347.78

347.78

0.00

0.00

17.14

14.27

2.86

20.05

117.31

82.62

34.69

41.99

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

6.52

6.60

-0.08

-1.27

ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

85.08

85.06

0.02

0.02

899.77

862.28

37.49

4.35

1,103.82

1,067.16

36.66

3.44

กำาไรสะสม - จัดสรรเพื่อทุนสำารองตามกฎหมาย
กำาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น หน่วย : ล้านบาท

9%

85.08

1%

36%

6.52

325.95

13%

117.31

2%

17.14

39%

347.78

ทุนที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำาไรสะสม - จัดสรรเพื่อทุนสำารอง
ตามกฎหมาย,
กำาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือ
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 899.77 ล้านบาท และ 862.28 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 37.49 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 4.35 จากผลการดำาเนินงาน ที่เพิ่มขึ้น
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งบกระแสเงินสด 2017 หน่วย : ล้านบาท
150.00

116.40

100.00
50.00
0.00

กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดกิจกรรมดำาเนินงาน

กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน

-7.89

-50.00
-100.00

-77.31

คว�มเหม�ะสมของโครงสร้�งเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เท่ากับ 0.23 เท่า และ
0.24 เท่า โดยหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อย เกิดจากบริษัทมีนโยบายการบริหารเจ้าหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้
อัตราการหมุนของเงินสดมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ใระดับที่ค่อนข้างต่ำาเนื่องจากบริษัทมีน
โยบายใช้เงินทุนในการดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น ทำาให้มีความเสี่ยงด้านการเงินต่ำา โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินและมีความ
คล่องตัวในการดำาเนินธุรกิจ
สภาพคล่อง
สภาพคล่องกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำาเนินงานสำาหรับปี พ.ศ. 2560 เป็นบวก 116.40 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำาไรก่อน
ภาษีเงินได้ จำานวน 130.81 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 10.42 ล้านบาท และมีการให้เครดิตลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
21.63 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนสำาหรับปี พ.ศ. 2560 เป็นลบ 7.89 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก บริษทั มีเงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทรัพย์สนิ
ถาวร โดยส่วนใหญ่ได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำานวน 11.06 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินสำาหรับปี พ.ศ. 2560 เป็นลบ 77.31 ล้านบาท บริษทั มีการจ่ายเงินปันผลจำานวน 69.98 ล้านบาท
และมีการจ่ายเพื่อชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจำานวน 7.14 ล้านบาท
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อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
8.00

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

7.03

6.00

1.50
3.55

4.00

3.99

2558

2559

2560

0.00

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
8.00
6.00

5.63

5.75

80
4.65

2.00

20

0.00

0

2558

2559

2560

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
14.90

10.00

9.01

8.14

2559

2560

5.00
0.00

2558

25.46%

25.53%

24.50%

2558

2559

2560

10.00%

100

2560

65

64

67

2558

2559

2560

50
40
30
20
10
0

41

43

2559

2560

24

2558

อัตราส่วนกำาไรสุทธิ (%)

20.00%

0.00%

2559

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน)

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)
30.00%

2558

60
40

15.00

0.80

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

4.00

20.00

1.34

0.50

2.00
0.00

1.00

1.13
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10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

8.79%

2558

7.93%

7.67%

2559

2560
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1. นางอารยา คงสุนทร
2. นายชูเดช คงสุนทร

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์

ค่าเช่าที่ดิน
(สำานักงานใหญ่)

ลักษณะรายการ

ไม่มียอดค้าง

ณ 31 ธ.ค.60

งวดปีสิ้นสุด
ณ 31 ธ.ค.60
1,526,979

ยอดคงค้าง
(บาท)

มูลค่ารายการ
(บาท)

โดยอั ต ราค่ า เช่ า ดั ง กล่ า วประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระเพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าธารณะ และเป็ น บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นจาก ก.ล.ต. คือ บริษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท
แอฟแฟร์ส จำากัด

ได้ มี ก ารจั ด ทำ า สั ญ ญาเช่ า ระยะเวลาเช่ า 20 ปี ตั้ ง แต่ วั น ที
1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577 โดยคิดค่าเช่าต่อเดือน
รายละเอียด ดังนี้
ปีที่ 1-2 เดือนละ 92,674 บาท
ปีที่ 3-5 เดือนละ 101,941 บาท
ปีที่ 6-8 เดือนละ 112,135 บาท
ปีที่ 9-11 เดือนละ 123,349 บาท
ปีที่ 12-14 เดือนละ 135,684 บาท
ปีที่ 15-17 เดือนละ 149,252 บาท
ปีที่ 18-20 เดือนละ 164,177 บาท
รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจำานวน 30,539,586 บาท

บริษัทเช่าที่ดินจากคณะบุคคลวีเลนด์(มีกรรมการและผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน คือ นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร)
เพื่อปลูกสร้างอาคารและใช้เป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ โดย
โฉนดที่ดินเลขที่ 53901 มีเนื้อที่ 1 งาน 70 2/10 ตารางวา ตั้งอยู่
ที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

คำาชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล

รายละเอียดรายการระหว่างกัน กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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17,210,143

292,194

ต้นทุนการให้บริการ/
เจ้าหนี้การค้า

รายได้ค่า Director Fee

เงินปันผลรับ

7,725,640

รายได้จากการบริการ/
ลูกหนี้การค้า

392,000

ไม่มียอดค้าง

ไม่มียอดค้าง

1,544,424

748,248

ไม่มียอดค้าง

ณ 31 ธ.ค.60

งวดปีสิ้นสุด
ณ 31 ธ.ค.60

Sun Express Logistics Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้น
โดย Wice ร้อยละ 70)
ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.
2559เป็นต้นไป ความ
สัมพันธ์เป็นบริษัทย่อย

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร
(แหลมฉบัง-ส่วนที่เป็น
สำานักงาน)

ความสัมพันธ์

เป็นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นของบริษัท

1. นางอารยา คงสุนทร
2. นายชูเดช คงสุนทร

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ยอดคงค้าง
(บาท)

มูลค่ารายการ
(บาท)

เป็ น เงิ น ปั น ผลรั บ จากบริ ษั ท ย่ อ ย เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก าร
ประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จำานวน
2.2 ล้านเหรียญสิงค์โปร์ เป็นเงินปันผลรับของบริษทั 70% เท่ากับ
1.54 ล้านเหรียญสิงค์โปร์ และกำาหนดจ่ายเงินปันในเดือน มี.ค./
มิ.ย. และเดือน ก.ย.2560 ตามลำาดับ

เป็นรายได้ค่า Director Fee ที่ทางบริษัทเรียกเก็บโดยมีอัตรา
ค่าบริการต่อเดือนๆละ 1,000 SGD โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือน
ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

และบริษัทก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ Sun Express
Logistics Pt. Ltd. ทำาหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการ
ในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน และ
ถือเป็นรายได้จากการบริการของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั Sun Express
Logistics Pt. Ltd. มีการจัดทำาสัญญา Agency Agreement

Sun Express Logistics Pt. Ltd. เป็นหนึง่ ในตัวแทนต่างประเทศ
ของบริษัท
ทำาหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศ
ที่ตนดูแลซึ่งจะมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด

บริษัทได้เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น2 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
หน่วยบริการแหลมฉบัง โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 164087 มีเนื้อที่
42 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2560 โดยคิดค่าเช่า 31,000 บาท
ต่อเดือน อัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้
รับความเห็นจาก ก.ล.ต. คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท
แอฟแฟร์ส จำากัด

คำาชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำากัด

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้น
โดย Wice
ร้อยละ 99.99)

ความสัมพันธ์

36,192,063

เงินปันผลรับ

22,266,630

รายได้ค่าเช่าและค่า
บริการอื่น/ลูกหนี้อื่น

-

1,788,415

ต้นทุนการให้บริการ/
เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

13,021,247

ไม่มียอดค้าง

277,200

ไม่มียอดค้าง

68,365

144,453

ณ 31 ธ.ค.60

งวดปีสิ้นสุด
ณ 31 ธ.ค.60

รายได้จากการบริการ/
ลูกหนี้การค้า

ลักษณะรายการ

ยอดคงค้าง
(บาท)

มูลค่ารายการ
(บาท)

เป็ น เงิ น ปั น ผลรั บ จากบริ ษั ท ย่ อ ย เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยมี
การประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2560

เป็นยอดเงินมัดจำาค่าเช่าพื้นที่สำานักงานใหญ่ของบริษัทย่อย

เป็ น รายได้ ค่ า เช่ า สำ า นั ก งาน และค่ า บริ ก ารด้ า นการบริ ห าร
จัดการระบบการทำางานด้านการเงินและบัญชี การบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการการขึ้นระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษทั ย่อยเช่าพืน้ ทีช่ นั้ 4 ของอาคารสำานักงานใหญ่ของบริษทั
เนื้อที่ประมาณ 308 ตารางเมตร โดยคิดค่าเช่าในอัตรา 55,440
บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าเดิมตั้งแต่ปี 2549 และคิด
ค่าบริการด้านบริหารจัดการต่างๆ ในอัตรา 48,000 บาทต่อ
เดือน โดยใช้วิธีการ Allocation Cost ทั้งนี้ ระยะเวลาของทั้ง 2
สัญญา คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

บริษัทใช้บริการจัดการขนส่งประเภท Customs ของบริษัทย่อย
เนื่องจากบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่สุวรรณภูมิทำาให้สะดวกในการ
จัดการ โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด

บริษัทให้บริการจัดการขนส่งประเภท Customs และ Sea
Freight แก่บริษัทย่อยเนื่องจากมีหน่วยบริการอยู่ที่แหลมฉบัง
จึงสะดวกในการจัดการโดยมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด

คำาชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการท�างบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพการรายงานทางการเงิน และสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถด�ารง
รักษาทรัพย์สิน รวมทั้ง เป็นแนวทางให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือรับทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระส�าคัญ ซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง เป็นไปตามข้อเท็จจริงและมีความ
สมเหตุสมผล และใช้วิธีการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�างบการเงินดังกล่าวภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม�า่ เสมอสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย รวมทัง้ ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแล้ว

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท
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นางอารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำาไรขาดทุนรวม งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีทกี่ าำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ
อืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อกำาหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำาคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
สำาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรือ่ งเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนอง
ต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้
รวมวิธกี ารตรวจสอบสำาหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวมเรือ่ งสำาคัญในการตรวจสอบ
พร้อมวิธกี ารตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรือ่ งมีดงั ต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ให้บริการกับลูกค้าเป็นจำานวนมากรายและเงือ่ นไขทีร่ ะบุให้กบั ลูกค้ามีความหลากหลาย ทำาให้รายการรายได้จากการให้
บริการของกลุม่ บริษทั มีเงือ่ นไขในการรับรูร้ ายได้ทซ่ี บั ซ้อน นอกจากนีแ้ นวโน้มของการนำาเข้า - ส่งออกในกลุม่ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และวัสดุกอ่ สร้างทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้บริการนำาเข้า - ส่งออกทีเ่ พิม่ มากขึน้
ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบการเกิดขึน้ จริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรูร้ ายได้จากการให้บริการ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
ให้มน่ั ใจว่ากลุม่ บริษทั รับรูร้ ายได้ดว้ ยมูลค่าและในเวลาทีเ่ หมาะสมโดยการ
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ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ทำาความเข้าใจ
และเลือกตัวอย่างมาสุม่ ทดสอบการปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีก่ ลุม่ บริษทั ออกแบบไว้
สุม่ ตัวอย่างรายการรายได้จากการให้บริการในระหว่างปีเพือ่ ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้วา่ เป็นไปตามเงือ่ นไขการให้บริการ และสอดคล้อง
กับนโยบายการรับรูร้ ายได้ของกลุม่ บริษทั
สุม่ ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการให้บริการทีเ่ กิดขึน้ ช่วงใกล้สน้ิ รอบระยะเวลาบัญชี
สอบทานใบลดหนีท้ อ่ี อกภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ของรายได้ จากการให้บริการตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีทท่ี าำ ผ่านใบสำาคัญทัว่ ไป

ค่าความนิยม
ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรือ่ งการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมกิจการตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมข้อ 4.7 เนือ่ งจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีทส่ี าำ คัญทีฝ่ า่ ยบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างสูงในการ
ระบุหน่วยสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากกลุม่ สินทรัพย์นน้ั รวมถึงการกำาหนด
อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวทีเ่ หมาะสม ซึง่ ทำาให้เกิดความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่าค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการเงินทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯ เลือกใช้โดยการ
ทำาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาำ การ
ทดสอบข้อสมมติทส่ี าำ คัญทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ทจ่ี ดั ทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ โดย
การเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ
ผลการดำาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงเพือ่ ประเมินการใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตดังกล่าว
และพิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าำ หนักของบริษทั ฯ และของอุตสาหกรรม
รวมถึงปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญภายในสำานักงานฯ เพือ่ ช่วยประเมินข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำานวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์
ดังกล่าวตามแบบจำาลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทส่ี าำ คัญต่อมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนโดยเฉพาะอัตรา
คิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจำาปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบใดๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระ
สำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำาปีของกลุม่ บริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรือ่ งที่
เกีย่ วกับการดำาเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาำ หรับกิจการทีด่ าำ เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

•

•
•
•

•
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับ
การสมรูร้ ว่ มคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาำ หรับกิจการทีด่ าำ เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สำาคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการดำาเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ทีม่ สี าระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คาำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำากับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำาคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษทั สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561
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งบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)

งบการเงิน
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
ติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
สิบรินษทรัทั พไวส์
ย์ไม่โลจิ
มีตวสั ตน
สิงบแสดงฐำนะกำรเงิ
นทรัพย์ภาษีเงินได้นรอตัดบัญชี
สิ นวัทรั
ย์ไม่ธัหนมุวำคม
นเวีย2560
นอื่น
ณ
นทีพ่ 31
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
สิหมายเหตุ
นทรัพย์ ประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น อารยา คงสุ นทร
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน (กรรมการ)
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

7
8
6, 9

10
11
12
13
20

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2560

งบกำรเงินรวม

203,674,781
97,730,576
299,999,488
6,524,115
607,928,960

2559

173,517,882
89,922,941
277,901,546
4,123,581
545,465,950

2,100,000
10,811,379
143,326,629
150,717,763
99,400,479
99,400,479
248,663,662
258,843,292
2,402,438
1,918,627
495,893,208
521,691,540
1,103,822,168
1,067,157,490
งบกำรเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

151,850,528
50,225,092
139,735,257
2,004,118
343,814,995

101,377,389
40,684,533
153,098,303
2,565,654
297,725,879

2,100,000
171,750
344,635,200
344,635,200
144,067,295
148,296,819
8,178,472
4,620,145
4,898,626
5,405,690
2,036,630
1,636,055
505,916,223
504,765,659
(หน่
วย: บาท)
849,731,218
งบกำรเงินเฉพำะกิ802,491,538
จกำร
2560
2559

7
8
6, 9

203,674,781
97,730,576
299,999,488
6,524,115
607,928,960

173,517,882
89,922,941
277,901,546
ชูเดช4,123,581
คงสุ นทร
(กรรมการ)
545,465,950

151,850,528
50,225,092
139,735,257
2,004,118
343,814,995

101,377,389
40,684,533
153,098,303
2,565,654
297,725,879

10
11
12

2,100,000
143,326,629
99,400,479
248,663,662
2,402,438
495,893,208
1,103,822,168

10,811,379
150,717,763
99,400,479
258,843,292
1,918,627
521,691,540
1,067,157,490

2,100,000
344,635,200
144,067,295
8,178,472
4,898,626
2,036,630
505,916,223
849,731,218

171,750
344,635,200
148,296,819
4,620,145
5,405,690
1,636,055
504,765,659
802,491,538

13
20

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ไวส์้นโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
ทุบรินษเรืทั อนหุ
ทุนจดทะเบียน น
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
ณ วัหุน้นทีสามั
่ 31 ธัญน651,899,500
วำคม 2560 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 651,899,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กสิาไรสะสม
นทรัพย์
สิ นจัดทรัสรรแล้
พย์หมุวน-เวีสยารองตามกฎหมาย
น
ไม่ได้จดั สรร ยบเท่าเงินสด
เงินยังสดและรายการเที
องค์
ประกอบอื
่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
เงินลงทุ
นชัว่ คราว
นของผู
หุ ้นของบริ
ลูส่กวหนี
กหนี้ อษื่นทั ฯ
้ การค้ถ้ าือและลู
สิส่นวนของผู
ทรัพย์หม้ มุีสน่วเวีนได้
ยนอืเสี่นยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่
รวมสิวนนของผู
ทรัพย์ ห้ ถมุือนหุเวี้ นยน
รวมหนี
สินทรัพส้ ย์ินไม่และส่
หมุนวเวีนของผู
ยน ้ ถือหุ้น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
ระกอบงบการเงิ
เงิหมายเหตุ
นลงทุนปในบริ
ษทั ย่อย นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอือารยา
่น คงสุ นทร
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน(กรรมการ)
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2560

งบกำรเงินรวม

2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

6, 14
15

129,576,417
767,579
10,928,612
11,219,844
152,492,452

119,017,560
7,151,333
15,179,142
12,465,586
153,813,621

50,971,417
767,579
1,476
8,389,241
60,129,713

46,779,810
7,151,333
7,641
10,804,850
64,743,634

15
16
20

13,699
16,831,776
33,431,915
1,285,311
51,562,701
204,055,153

772,246
13,673,256
35,635,076
981,627
51,062,205
204,875,826

13,699
10,709,785
1,285,311
12,008,795
72,138,508

772,246
8,542,605
981,627
10,296,478
75,040,112

325,949,750

325,949,750

325,949,750

17

หมายเหตุ
18
7
8
6, 9

10
11
12
13
20

งบกำรเงินรวม
325,949,750
325,949,750
347,778,911
347,778,911
2560
2559
17,137,032
117,308,558
203,674,781
6,517,295
97,730,576
814,691,546
299,999,488
85,075,469
6,524,115
899,767,015
607,928,960
1,103,822,168
2,100,000143,326,629
99,400,479
248,663,662
2,402,438
495,893,208
1,103,822,168

14,274,367
82,618,745
173,517,882
6,601,418
89,922,941
777,223,191
277,901,546
85,058,473
4,123,581
862,281,664
545,465,950
1,067,157,490
10,811,379150,717,763
99,400,479
258,843,292
ชูเดช1,918,627
คงสุ นทร
(กรรมการ)
521,691,540
1,067,157,490

325,949,750
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิ325,949,750
จกำร
325,949,750
347,778,911
347,778,911
2560
2559
17,137,032
86,620,164
151,850,528
106,853
50,225,092
777,592,710
139,735,257
2,004,118777,592,710
343,814,995
849,731,218
2,100,000344,635,200
144,067,295
8,178,472
4,898,626
2,036,630
505,916,223
849,731,218

14,274,367
39,448,187
101,377,389
211
40,684,533
727,451,426
153,098,303
2,565,654727,451,426
297,725,879
802,491,538
171,750344,635,200
148,296,819
4,620,145
5,405,690
1,636,055
504,765,659
802,491,538

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
กำรแบ่ งปันกำไร น
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
ส่ววันที
ถ้ ือหุ2560
้นของบริ ษทั ฯ
ณ
นที่เป็่ 31นของผู
ธันวำคม
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำไรต่ อหุ้น
กสิาไรต่
นทรัพอย์หุ ้นขั้นพื้นฐาน
าไรส่
สินกทรั
พย์วหนที
มุน่เป็เวีนของผู
ยน ถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
้นสามัญถัวยเฉลี
เงินจานวนหุ
สดและรายการเที
บเท่่ ยาถ่เงิวนงน
สด้ าหนัก (หุ ้น)
เงินลงทุนชัว่ คราว
ประกอบงบการเงิ
ลูหมายเหตุ
กหนี้ การค้
าและลูกหนี้ อื่น นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
อารยา
คงสุนนทร
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค
้าประกั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (กรรมการ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2560

6
6, 11
6

1,396,367,967
5,962,380
1,402,330,347

1,022,483,684
13,152,598
1,035,636,282

632,208,571
76,476,524
24,630,158
733,315,253

565,430,023
26,338,781
14,164,100
605,932,904

6

1,054,285,999
46,133,506
170,920,406
1,271,339,911
130,990,436
(184,040)
130,806,396
(23,254,151)
107,552,245

761,485,818
41,246,071
133,477,634
936,209,523
99,426,759
(750,071)
98,676,688
(16,522,006)
82,154,682

520,401,144
23,115,112
77,057,127
620,573,383
112,741,870
(184,040)
112,557,830
(10,375,228)
102,182,602

446,299,761
26,371,282
69,622,940
542,293,983
63,638,921
(750,071)
62,888,850
(5,635,562)
57,253,288

89,700,438
77,182,501
17,851,807
4,972,181
งบกำรเงินรวม82,154,682
107,552,245
2560
2559

102,182,602

0.14
651,899,500
203,674,781
97,730,576
299,999,488
6,524,115
607,928,960

0.12
619,710,466
173,517,882
89,922,941
277,901,546
4,123,581
545,465,950

0.16
651,899,500
151,850,528
50,225,092
139,735,257
2,004,118
343,814,995

0.09
619,710,466
101,377,389
40,684,533
153,098,303
2,565,654
297,725,879

2,100,000
143,326,629
99,400,479
248,663,662
2,402,438
495,893,208
1,103,822,168

ชูเดช10,811,379
คงสุ นทร
(กรรมการ) 150,717,763
99,400,479
258,843,292
1,918,627
521,691,540
1,067,157,490

2,100,000
344,635,200
144,067,295
8,178,472
4,898,626
2,036,630
505,916,223
849,731,218

171,750
344,635,200
148,296,819
4,620,145
5,405,690
1,636,055
504,765,659
802,491,538

6

20

21
หมายเหตุ
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7
8
6, 9

10
11
12
13
20

2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

57,253,288
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ษทั ไวส์นโลจิ
ติกจส์อืจ่นำกัสำหรั
ด (มหำชน)
กบริำไรขำดทุ
เบ็ดสเสร็
บปี และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
กณำไรขำดทุ
ดเสร็จ2560
รวมสำหรับปี
วันที่ 31 นธัเบ็
นวำคม

8
20

16
20

กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ
่
ส่สิ นวนที
่
เ
ป็
นของผู
ม
้
ี
ส
ว
นได้
เ
สี
ย
ที
่
ไ
ม่
ม
ี
อ
านาจควบคุ
ม
ของบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
ทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
เงิหมายเหตุ
นลงทุนปชัวระกอบงบการเงิ
8
่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
6, 9
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน อารยา คงสุนทร
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค(กรรมการ)
10
้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
11
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
12
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
13
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
20
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2560

งบกำรเงินรวม

2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

107,552,245

82,154,682

102,182,602

57,253,288

(1,043,643)
1,199,295
(239,775)

(2,664,443)
(2,090,381)
418,076

133,197
(26,555)

(756,991)
151,398

(84,123)

(4,336,748)

106,642

(605,593)

-

345,853
(69,171)

-

(185,130)
37,026

(84,123)

276,682
(4,060,066)

106,642

(148,104)
(753,697)

107,468,122

78,094,616

102,289,244

งบกำรเงินรวม
89,616,315
73,122,435
2560
2559
17,851,807
4,972,181
107,468,122
78,094,616
203,674,781
173,517,882
97,730,576
89,922,941
299,999,488
277,901,546
6,524,115
4,123,581
607,928,960
545,465,950
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
2,100,000
10,811,379
143,326,629
150,717,763
99,400,479
99,400,479
248,663,662
258,843,292
2,402,438
1,918,627
495,893,208
521,691,540
1,103,822,168
1,067,157,490

56,499,591
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
102,289,244
56,499,591
2560
2559

151,850,528
50,225,092
139,735,257
2,004,118
343,814,995

101,377,389
40,684,533
153,098,303
2,565,654
297,725,879

2,100,000
344,635,200
144,067,295
8,178,472
4,898,626
2,036,630
505,916,223
849,731,218

171,750
344,635,200
148,296,819
4,620,145
5,405,690
1,636,055
504,765,659
802,491,538

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

113

114

Total Logistics Service and Solution Provider

25,949,750

-

325,949,750

24

13
20

10
11
12

347,778,911

-

347,778,911
-

325,949,750
-

7
8
6, 9

347,778,911

หมายเหตุ-

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
228,410,061
119,368,850

325,949,750

18

18
24

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรสาหรับปี
กหนี้ กนเบ็ารค้
กลูาไรขาดทุ
ดเสร็าจอืและลู
่นสาหรับกปีหนี้ อื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลื
สินทรัพอ ณย์วัไนม่ที่ห31มุธันนวำคม
เวีย2560
น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคาประกัน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ง้ ของงบการเงินนี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปอารยา
กรณ์คงสุนทร
(กรรมการ)
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ทุอนยเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ
และชาระแล้ว
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น
300,000,000
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กณ
าไรส
วัาหรั
นทีบ่ปี31 ธันวำคม 2560

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

2559

2,100,000
143,326,629
99,400,479
248,663,662
2,402,438
495,893,208
1,103,822,168

10,811,379
150,717,763
99,400,479
258,843,292
1,918,627
521,691,540
1,067,157,490

82,618,745
89,700,438
89,700,438

(3,708,086)

2,100,000
344,635,200
144,067,295
8,178,472
4,898,626
2,036,630
505,916,223
849,731,218

895,477

117,308,558

(64,043)

17,137,032

(2,664,443)

173,517,882
151,850,528
(2,664,443)
(64,043)
89,922,941
50,225,092
277,901,546 (1,043,643) 139,735,257
959,520
959,520
4,123,581 (1,043,643) 2,004,118
(2,862,665)
545,465,950
- 343,814,995 (52,147,960)

(3,474,367)
(41,996,192)
82,618,745

-

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559 -

203,674,781
14,274,367
97,730,576
299,999,488
6,524,115
2,862,665
607,928,960
-

3,474,367
14,274,367

2560-

งบกำรเงินรวม

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
10,800,000
50,630,121
77,182,501
276,682
77,459,183
-

171,750
344,635,200
ชู148,296,819
เดช คงสุนทร
(กรรมการ)
4,620,145
5,405,690
1,636,055
504,765,659
802,491,538

5,597,942

101,377,389
5,597,942
40,684,533
153,098,303
2,565,654
297,725,879
-

5,597,942

6,517,295

-

6,601,418
(84,123)
(84,123)

6,601,418

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
10,938,166
(4,336,748)
(4,336,748)
-

3,731,962

3,731,962
-

3,731,962

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
ผลต่างจากการ
จากการวัดมูลค่า
จากการรวมธุรกิจ
จากการเปลี่ยนแปลง
แปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน
ภายใต้
สัดส่วนการถือหุน้
ที่เป็ น
ในบริ ษทั ย่อย
เงินตราต่างประเทศ ในหลักทรัพย์เผื่อขาย การควบคุมเดียวกัน
1,608,262
5,597,942
3,731,962
(2,664,443)
(1,672,305)
(2,664,443)
(1,672,305)
-

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

งบกำรเงินรวม

(52,147,960)
814,691,546

-

777,223,191
89,700,438
(84,123)
89,616,315

(41,996,192)
777,223,191

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ
600,778,348
77,182,501
(4,060,066)
73,122,435
145,318,600

(17,834,811)
85,075,469

-

85,058,473
17,851,807
17,851,807

80,086,292
85,058,473

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
4,972,181
4,972,181
-

(69,982,771)
899,767,015

-

862,281,664
107,552,245
(84,123)
107,468,122

80,086,292
(41,996,192)
862,281,664

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
600,778,348
82,154,682
(4,060,066)
78,094,616
145,318,600

(หน่วย: บาท)

115

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน อารยา คงสุนทร
รวมสิ นทรัพย์
(กรรมการ)

ยอดคงเหลื
่ 1 มกรำคม
2560
สิ นทรัพย์หอมุณนวัเวีนยทีนอื
่น
กรวมสิ
าไรสนาหรั
ทรับพปีย์หมุนเวียน
กสิาไรขาดทุ
นทรัพย์ไนม่เบ็หดมุเสร็
นเวีจยอืน่นสาหรับปี
กเงิาไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็่มจีภรวมส
บปี น
นฝากธนาคารที
าระคาหรั
้าประกั
โอนก
าไรสะสมที
่
ย
ง
ั
ไม่
ไ
ด้
จ
ด
ั
สรรเป็
นสารองตามกฎหมาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
สินทรั้นพสามั
ย์ ญเพิ่มทุน
ออกหุ
สิโอนก
นทรัาไรสะสมที
พย์หมุนเวี่ยยงั นไม่ได้จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยบเท่าเงินสด
เงิเงินนปัสดและรายการเที
นผลจ่าย
เงินลงทุนชัอว่ ณคราว
ยอดคงเหลื
วันที่ 31 ธันวำคม 2559

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

13
20

12

18 11
24

10

6, 9

299,999,488

99,400,479
248,663,662
2,402,438
495,893,208
1,103,822,168

325,949,750
6,524,115
607,928,960
2,100,000
-143,326,629
325,949,750

99,400,479
258,843,292
1,918,627
521,691,540
1,067,157,490

10,811,379-150,717,763
347,778,911

277,901,546
347,778,911
4,123,581
545,465,950-

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
300,000,000
228,410,061
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
2560 2559 17
25,949,750
119,368,850
18
7
203,674,781
173,517,882
24
8
97,730,576
89,922,941
325,949,750
347,778,911

หมายเหตุ

139,735,257
14,274,367
2,004,118
343,814,995 -

8,178,472
4,898,626
2,036,630
505,916,223
849,731,218

2,100,000 2,862,665
344,635,200
144,067,295
17,137,032

4,620,145
5,405,690
1,636,055
504,765,659
802,491,538

102,182,602
171,750
(2,862,665)
344,635,200
(52,147,960)
148,296,819
86,620,164

153,098,303
39,448,187
2,565,654
102,182,602
297,725,879

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
10,800,000
27,813,562
(หน่วย: บาท)
57,253,288
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(148,104)
2560
255957,105,184
3,474,367
(3,474,367)
151,850,528 - 101,377,389
(41,996,192)
50,225,092
40,684,533
14,274,367
39,448,187

ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

211
106,642
106,642
106,853

211
106,642
106,642
106,853

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุน
จากการวัด
รวม
มูลค่าเงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
605,804
605,804
(605,593)
(605,593)
(605,593)
(605,593)
211
211

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

727,451,426
102,182,602
106,642
102,289,244
(52,147,960)
777,592,710

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
567,629,427
57,253,288
(753,697)
56,499,591
145,318,600
(41,996,192)
727,451,426

(หน่วย: บาท)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
บริ
โลจินสงาน
ติกส์(เพิจำกั
สิ นษทรัทั พไวส์
ย์ดาเนิ
) ลดลง และบริษทั ย่อย
่มขึด้ น(มหำชน)
ลูกหนี้ การค้าและลูนกหนี้ อื่น
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
พย์ธัหนมุวำคม
นเวียนอื
่น
ณสิวันนทรั
ที่ 31
2560
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี
สินทรั้ สพิ นย์หมุนเวียนอื่น
ารองผลประโยชน์
สินสทรั
พย์ หมุนเวียน ระยะยาวของพนักงาน
่น าเงินสด
้ สินไม่หมุนเวียนอื
เงินหนีสดและรายการเที
ยบเท่
สดจากกิ
กรรมดาเนินงาน
เงินลงทุ
นชัว่ จคราว
ายภาษี
เงินาและลู
ได้ กหนี้ อื่น
ลูกจ่หนี
้ การค้
สดสุ
กรรมด
สิเงินทรั
พย์ทหธิมุจนำกกิ
เวียจนอื
่น ำเนินงำน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิหมายเหตุ
นทรัพย์ ไปม่ระกอบงบการเงิ
หมุนเวียน นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน อารยา คงสุนทร
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด(กรรมการ)
บัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2560

หมายเหตุ
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7
8
6, 9

10
11
12
13
20

งบกำรเงินรวม

2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

130,806,396

98,676,688

112,557,830

62,888,850

27,949,156
(715,784)
307,474
(129,869)
3,158,520
428,370
(608,354)
184,040

24,164,334
(197,184)
(42,621)
(43,625)
(4,495,311)
3,378,374
(802,404)
(1,209,742)
750,071

15,636,895
(715,784)
101,231
2,167,180
540,987
(509,236)
(76,476,524)
184,040

14,641,980
(12,141)
(2,827,818)
2,488,381
(438,966)
(1,181,402)
(26,338,781)
750,071

161,379,949

120,178,580

53,486,619

49,970,174

(21,628,342)
(63,427,938)
(2,400,534)
262,436
(483,811)
913,790
งบกำรเงินรวม
10,418,067
26,949,743
2560
2559
(1,245,742)
6,320,822
(471,950)
303,684
359,288
203,674,781
173,517,882
146,343,271
91,084,771
97,730,576
89,922,941
(29,947,617)
(20,234,758)
299,999,488
277,901,546
116,395,654
70,850,013
6,524,115
4,123,581
607,928,960
545,465,950
2,100,000
143,326,629
99,400,479
248,663,662
2,402,438
495,893,208
1,103,822,168

10,811,379
150,717,763
99,400,479
ชูเดช
คงสุ นทร
258,843,292
(กรรมการ) 1,918,627
521,691,540
1,067,157,490

13,650,083
(57,197,257)
561,536
(256,620)
(400,575)
(หน่ว(26,021)
ย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
4,056,436
12,130,299
2560
2559
(2,415,609)
5,523,326
(392,950)
303,684
359,288
151,850,528
101,377,389
69,242,174
10,110,239
50,225,092
40,684,533
(9,900,883)
(8,268,886)
139,735,257
153,098,303
59,341,291
1,841,353
2,004,118
2,565,654
343,814,995
297,725,879
2,100,000
344,635,200
144,067,295
8,178,472
4,898,626
2,036,630
505,916,223
849,731,218

171,750
344,635,200
148,296,819
4,620,145
5,405,690
1,636,055
504,765,659
802,491,538

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินฝากประจาที่มีภาระค้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้ ออาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลจ่าย
บรินษสดสุ
ทั ไวส์
สติกส์จกรรมจั
จำกัด (มหำชน)
เงิ
ทธิใโลจิ
ช้ ไปในกิ
ดหำเงิน และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น างบการเงินลดลง
ผลต่
างจากการแปลงค่
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วำคม
เงินสดและรำยกำรเที2560
ยบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7)
พย์ นสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
ข้สิอนมูทรัลกระแสเงิ
สิ นทรัพย์่ไหม่มุในช่เวี
รายการที
เงินยนสดประกอบด้วย
เงินซื้ สดและรายการเที
าเงิภนายใต้
สด สญ
อยานพาหนะและอุยบเท่
ปกรณ์
ั ญาเช่าการเงิน
เงินซื้ ลงทุ
อบริ นษทชัั ว่ย่คราว
อยโดยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ ้นสามัญ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิหมายเหตุ
นทรัพย์หปมุระกอบงบการเงิ
นเวียนอื่น นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อารยา คงสุนทร
ค่าความนิ ยม
(กรรมการ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2560

งบกำรเงินรวม

31,034,190
8,711,379
(9,125,364)
(1,942,078)
373,832
566,958
10,487,340
(48,000,000)
(7,893,743)

2559

39,474,009
909,112
(9,469,905)
(7,796,167)
2,717,290
1,297,289
220,302,099
(47,208,762)
(132,457,267)
67,767,698

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
38,592,638
(1,928,250)
(10,950,702)
(4,354,546)
238,318
532,167
76,476,524
(48,000,000)
50,606,149

39,392,857
909,112
(9,227,171)
(5,055,513)
2,650,000
1,268,949
26,338,781
182,590,705
(30,000)
(145,318,600)
93,519,120

(7,142,301)
(14,567,882)
(184,040)
(750,071)
(69,982,770)
(41,996,192)
(77,309,111)
(57,314,145)
(1,035,901)
(2,224,080)
30,156,899
79,079,486
173,517,882
94,438,396
งบกำรเงินรวม
203,674,781
173,517,882
2560 2559 -

(7,142,301)
(14,540,882)
(184,040)
(750,071)
(52,147,960)
(41,996,192)
(59,474,301)
(57,287,145)
50,473,139
38,073,328
(หน่
วย: บาท)
101,377,389
63,304,061
งบกำรเงินเฉพำะกิ101,377,389
จกำร
151,850,528
2560 2559 -

7
8
6, 9

203,674,78197,730,576299,999,488
6,524,115
607,928,960

173,517,882
76,280
89,922,941
(145,318,600)
277,901,546
4,123,581
545,465,950

151,850,52850,225,092139,735,257
2,004,118
343,814,995

101,377,389
76,280
40,684,533
(145,318,600)
153,098,303
2,565,654
297,725,879

10
11
12

2,100,000
143,326,629
99,400,479
248,663,662
2,402,438
495,893,208
1,103,822,168

10,811,379
ชูเดช
คงสุ นทร
150,717,763
(กรรมการ)
99,400,479
258,843,292
1,918,627
521,691,540
1,067,157,490

2,100,000
344,635,200
144,067,295
8,178,472
4,898,626
2,036,630
505,916,223
849,731,218

171,750
344,635,200
148,296,819
4,620,145
5,405,690
1,636,055
504,765,659
802,491,538

หมายเหตุ

13
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

117

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ัท ไวส์ โลจิ ส ติ ก ส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนซึ่ งจัด ตั้ง และมี ภู มิ ล าเนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการรับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศและในประเทศทั้งทาง
ทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ รวมถึ งเป็ นตัวแทนออกของด้านพิ ธีการ
ศุลกากรให้กบั ผูน้ าเข้า ผูส้ ่ งออก ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบการเงิ น นี้ จัดท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ ก าหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้าลงวัน ที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ท าขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ไวส์ โลจิ ส ติ ก ส์ จ ากัด (มหาชน)
(ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด รับจัดการขนส่งและจัดหา
ระวางการขนส่งทุกชนิด
ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
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จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2559
2560
ร้อยละ ร้อยละ
99.99
99.99

ชื่อบริ ษทั

Sun Express Logistics Pte. Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

รับจัดการขนส่งและจัดหา
ระวางการขนส่งทุกชนิด
ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สิ งคโปร์

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2559
2560
ร้อยละ ร้อยละ
70.00
70.00

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่ เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯมีอานาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อยได้จดั ท าขึ้ น โดยใช้นโยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ เช่ นเดี ย วกัน กับ นโยบาย
การบัญชีที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
จ) สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่างปี ปั จจุบ นั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งจะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นแสดงมู ลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ ก
ค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ส าหรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้
ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 เงินลงทุน
ก) เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เผื่อ ขายแสดงตามมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของ
หลักทรั พย์ดงั กล่ าวบันทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ น
เมื่อได้จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้าย
ของปี
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงิ นลงทุ น เมื่อมีการจาหน่ าย
เงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
4.5 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ ดิน แสดงมู ล ค่าตามราคาทุ น อาคารและอุ ป กรณ์ แสดงมู ล ค่าตามราคาทุ นหัก ค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ คานวณจากราคาทุ น ของสิ นทรัพ ย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและสถานที่จอดรถบรรทุกและวางตูส้ ิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
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บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก ค่ าเสื่ อ มราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนิ น งาน โดยไม่ มี ก ารคิ ด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ ได้รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลก าไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.6 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษ ทั ฯบันทึ กต้นทุ นเริ่ มแรกของสิ น ทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ ได้มาจากการรวมธุ รกิ จตามมู ลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ือธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการอื่น บริ ษทั ฯจะบันทึกต้นทุนเริ่ มแรก
ของสิ นทรัพย์น้ นั ตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยตัด จ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ จ ากัด อย่า งมี ระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
เมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ าย
และวิธี ก ารตัดจาหน่ ายของสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนดังกล่ าวทุ ก สิ้ นปี เป็ นอย่างน้อยค่ าตัดจาหน่ ายรั บ รู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า
สิ ทธิ์ ในการซื้ อหุ น้ เพิม่
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

25 ปี
4 ปี
3 - 5 ปี

4.7 ค่ ำควำมนิยม
บริ ษ ทั ฯบันทึ ก มู ลค่ าเริ่ ม แรกของค่าความนิ ยมในราคาทุ น ซึ่ งเท่ากับ ต้นทุ นการรวมธุ รกิ จส่ วนที่ สู งกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการ
รวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกาไรในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษ ัท ฯแสดงค่ า ความนิ ย มตามราคาทุ น หั ก ค่ า เผื่อ การด้อ ยค่ า สะสม และจะทดสอบการด้อ ยค่ า ของ
ค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
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เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิ ดขึ้นจากการรวมกิ จการ
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ น สดแต่ล ะรายการ (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ วยของสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ น สด)
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯ
จะรั บ รู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่าในส่ วนของก าไรหรื อขาดทุ น และบริ ษ ทั ฯไม่ส ามารถกลับ บัญ ชี ข าดทุ น
จากการด้อยค่าได้ในอนาคต
4.8 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับ บริ ษ ทั ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จการที่ มี อานาจควบคุ ม บริ ษ ทั ฯหรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จการที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.9 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสั ญญาเช่ าดาเนิ นงาน จานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.10 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเป็ นสกุ ลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
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รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุก วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทาการประเมิ น การด้อยค่าของที่ ดิน อาคาร
อุ ป กรณ์ หรื อสิ นทรั พ ย์ที่ ไม่มี ตวั ตนของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย หากมี ข ้อบ่งชี้ ว่าสิ นทรั พ ย์ดังกล่ าวอาจ
ด้อยค่าและจะทาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิด
ลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจานวนเงินที่
กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อ
กับ ผูข้ ายมี ค วามรอบรู ้ และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.12 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยรับ รู ้ เงิ น เดื อน ค่ าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยในประเทศไทยและพนั ก งานได้ ร่ ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงิ น ที่ พ นั ก งานจ่ า ยสะสมและเงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจ่ า ยสมทบให้ เป็ นรายเดื อ น
สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระส าหรับ เงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ น
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานส าหรั บ พนักงาน นอกจากนั้น บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิ บ ตั ิ งานครบกาหนด
ระยะเวลา
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ ส ระได้ท าการประเมิ นภาระผูก พันดังกล่ าวตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ส่ วนผลกาไรหรื อขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
4.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดี ตได้เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากร
เชิ ง เศรษฐกิ จ ไปเพื่ อ ปลดเปลื้ อ งภาระผูก พัน นั้ น และบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยสามารถประมาณมู ล ค่ า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ต้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับ รู ้ สินทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรั บ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หัก ภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กาไรทางภาษี ในอนาคตเพีย งพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี และผลขาดทุ น
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ทุ กสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรั บ ลดมู ล ค่ าตามบัญ ชี ดังกล่ าว หากมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี โดยตรงไปยัง ส่ วนของผู ถ้ ื อ หุ ้ น หากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.15 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมู ล ค่ ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มี ตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องส าหรั บ สิ น ทรัพ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ มีล ัก ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มู ลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข้อมู ล อื่ น ที่ ส ามารถสังเกตได้ข องสิ น ทรัพ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในการจัด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจาเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิ จและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมู ลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ
มีดงั นี้
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
ค่ ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สิ น ทรั พ ย์ หรื อ หน่ วยของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิ ดลดที่ เหมาะสมในการ
คานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยควรรับรู ้ จานวนสิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่น ของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจานวนพนักงาน เป็ นต้น

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

127
10

6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การอื่น
เงินปันผลรับ
ต้นทุนการให้บริ การ
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
รายการธุรกิจกับผูบ้ ริ หารและกรรมการ
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

13.0
22.6
76.5
2.0
5.6

9.7
8.7
26.3
1.7
-

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

-

5.7
12.1

-

-

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

1.9

1.9

1.9

1.9 ราคาตามที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 14)
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผูบ้ ริ หารและกรรมการ)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
-

21
21

7,444
7,444

326
21
347

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
7.

งบการเงินรวม
2560
2559
46,122
38,379
1,193
47,315

1,540
39,919

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
13,970
13,295
817
14,787

1,183
14,478

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
98
99
203,577
173,419
203,675
173,518

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
151,851
101,377
151,851
101,377

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี
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8.

เงินลงทุนชั่วครำว

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด - ราคาทุน
บวก: กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด - มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากประจาธนาคาร
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

งบการเงินรวม
2560
2559
84,401
46,758
1,119
85,520
12,211
97,731

(80)
46,678
43,245
89,923

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
48,030
30
133
48,163
2,062
50,225

30
40,655
40,685

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยขายเงิ นลงทุ นในหลัก ทรัพ ย์เผื่อขาย
มู ล ค่ าตามบัญ ชี 10.3 ล้า นบาท (2559: 215.8 ล้านบาท) และรั บ รู ้ ก าไรจากการขายจานวน 0.1 ล้านบาท
(2559: 4.5 ล้านบาท) ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ จานวนดังกล่าวได้รวมกาไรที่โอนมาจากรายการ
ก าไรจากการวัด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เผื่ อ ขายในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ในระหว่ า งปี
จานวน 0.1 ล้านบาท (2559: 1.9 ล้านบาท)
9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2559
2560
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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อารยาand
คงสุSolution
นทร Provider
Total Logistics Service
(กรรมการ)

-

-

136
136

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

4,279
4,279
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งบการเงินรวม
2559
2560
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

133,966

155,440

41,530

69,335

113,385
14,474
5,356
364

81,409
8,959
2,205
568

54,933
13,477
5,221
366

36,052
7,975
2,106
573

รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

267,545
(376)

248,581
(1,091)

115,527
(376)

116,041
(1,091)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

267,169

247,490

115,151

114,950

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

267,169

247,490

115,287

119,229

ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

31,704
1,126

28,354
2,058

9
23,377
1,062

6
24,709
8,629
525

รวมลูกหนี้อื่น

32,830

30,412

24,448

33,869

299,999

277,902

139,735

153,098

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

10. เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือเงินฝากประจาซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาไปค้ าประกันวงเงินบัตรเครดิตสาหรับ เติม
น้ ามัน และหนังสื อค้ าประกัน ซึ่ ง ออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยเพื่ อ ค้ าประกัน การใช้
คลังสิ นค้าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.3

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

14
131

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยตามที่ แ สดงในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ซันเอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จากัด
Sun Express Logistics
Pte. Ltd.
รวม

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2560
2559

สัดส่วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

54 ล้านบาท
54 ล้านบาท
0.7 ล้านเหรี ยญ 0.7 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับในระหว่างปี
2560
2559
(พันบาท)
(พันบาท)

ราคาทุน
2560
(พันบาท)

2559
(พันบาท)

99.99

99.99

53,998

53,998

36,192

26,339

70.00

70.00

290,637
344,635

290,637
344,635

40,284
76,476

26,339

เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบรัทฯมีม ติ อนุ มตั ิ แผนปรั บโครงสร้ างของบริ ษ ัท
ซั น เอ็ ก ซ์ เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด โดยให้ บ ริ ษ ัท ย่ อ ยดัง กล่ า วหยุ ด ให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ตั้ง แต่ ว ัน ที่
31 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป เพื่อโอนย้ายกลุ่มลูกค้าทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาให้บริ ษทั ฯ
12. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์

ที่ดิน

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
23,800
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอนจัดประเภท
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
23,800
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
23,800

อาคารและ
สถานที่จอด
รถบรรทุกและ
วางตูส้ ิ นค้า

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง

เครื่ องใช้
สานักงาน

53,773
-

7,392
6,809
198
-

5,169
2,063
836
(65)
-

53,773
-

(272)
14,127
4,322
(1,108)

(57)
7,946

53,773

(92)
17,249

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
7,889
7,478
1,966
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

ยานพาหนะ

รวม

116,660
6,546
(33)
-

2,156
(2,156)

216,839
16,350
9,546
(98)
(2,156)

(298)
17,035
1,475 1,061
(1,325)
(1,453)

123,173
5,351
(5,818)

-

(627)
239,854
12,209
(9,704)

(30)
8,066

122,706

-

(225)
242,134

(103)
16,540

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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ที่ดิน

อาคารและ
สถานที่จอด
รถบรรทุกและ
วางตูส้ ิ นค้า

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง

เครื่ องใช้
สานักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
18,006
7,043
3,726
3,952
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย 6,757
1,639
7,407
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2,689
148
666
1,389
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย
(41)
โอนจัดประเภท
1
(14)
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
(270)
(65)
(297)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20,695
13,678
5,926
12,437
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2,688
956
844
1,520
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย
(1,108)
(968)
(1,038)
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
(92) (23)
(100)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
23,383
13,434
5,779
12,819
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
23,800
33,078
449
2,020
4,597
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
23,800
30,390
3,815
2,287
3,721
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2559 (10.4 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
2560 (9.6 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดิน
23,800
23,800
23,800

อาคารและ
สถานที่
จอดรถบรรทุก เครื่ องตกแต่ง
และวางตูส้ ิ นค้า และติดตั้ง
53,773
53,773
53,773

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

6,284
198
6,482
4,322
10,804

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

ยานพาหนะ
24,314
-

-

57,041
15,803
17,010

(33)
-

-

(74)
(13)

36,399
10,612

-

(632)
89,135
16,620

(3,619)

-

(6,733)

43,392

-

(215)
98,807

86,774
79,314

-

150,718
143,327

12,118

17,010
16,620
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้
สานักงาน
3,683
796
4,479
919
5,398

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
6,587
1,763
8,350
907
9,257

รวม

ยานพาหนะ
108,709
6,546
115,255
4,802
(863)
119,194

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง
2,156
(2,156)
-

รวม
204,992
9,303
(2,156)
212,139
10,950
(863)
222,226
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ที่ดิน

อาคารและ
สถานที่
จอดรถบรรทุก เครื่ องตกแต่ง
และวางตูส้ ิ นค้า และติดตั้ง

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้
สานักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
5,936 2,971
3,045
18,006
127 380
1,213
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2,689
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6,063 3,351
4,258
20,695
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
949 385
1,336
2,688
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
- ส่ วนที่จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
7,012 3,736
5,594
23,383
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
419 1,128
4,092
23,800
33,078
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
23,800
3,792 1,662
3,663
30,390
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2559 (8.3 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
2560 (8.5 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

ยานพาหนะ

รวม

19,504
9,971
29,475
9,822

-

49,462
14,380
63,842
15,180

(863)
38,434

-

(863)
78,159

85,780
80,760

-

148,297
144,067
14,380
15,180

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 40.4 ล้านบาท (2559: 45.2 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี อุป กรณ์ จานวนหนึ่ งซึ่ งตัด ค่ า เสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ มู ลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี จานวนเงินประมาณ
33.49 ล้านบาท (2559: 27.8 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16.11 ล้านบาท 2559: 11.9 ล้านบาท)
13. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ความสัมพันธ์
ของกลุ่มลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

253,950
(16,286)
237,664

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)
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งบการเงินรวม
สิ ทธิ์ในการ
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ซื้อหุน้ เพิ่ม
4,367
(1,546)
2,821

9,047
(868)
8,179

รวม
267,364
(18,700)
248,664

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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(หน่วย: พันบาท)
ความสัมพันธ์
ของกลุ่มลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

253,950
(6,383)
247,567

งบการเงินรวม
สิ ทธิ์ ในการ คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ซื้อหุ น้ เพิ่ม
4,367
(489)
3,878

รวม

7,865
(467)
7,398

266,182
(7,339)
258,843
(หน่วย: พันบาท)

ความสัมพันธ์
ของกลุ่มลูกค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิ์ ในการ คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ซื้อหุ น้ เพิ่ม

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

-

-

9,046
(868)
8,178

9,046
(868)
8,178

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

-

-

5,031
(411)
4,620

5,031
(411)
4,620

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
จาหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย
รายการปรับปรุ ง
โอนจัดประเภทสิ นทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
258,843
390
4,526
7,796
258,317
(2,583)
(2,650)
(11,440)
(7,154)
(682)
2,144
248,664
258,843

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
4,620
320
4,355
5,056
(2,650)
(457)
(262)
(340)
2,156
8,178
4,620

งบการเงินรวม
2560
2559
100,995
83,041
21
28,581
35,956
129,576
119,018

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2560
2559
68
49
36,086
33,277
7,376
298
7,441
13,156
50,971
46,780

14. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
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นทร Provider
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ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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15. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
790
8,116
(8)
(193)
782
7,923
(768)
(7,151)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิจากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

14

772

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่ าการเงินกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ ใช้ในการดาเนิ น งานของ
กิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
775
15
790
(7)
(1)
(8)
768
14
782

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
7,332
784
8,116
(181)
(12)
(193)
772
7,923
7,151

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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16. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จานวนเงิ นส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนัก งานซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนัก งานเมื่ อออกจากงาน และ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ ง
จากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
ปลำยปี

งบการเงินรวม
2560
2559
13,673
11,113

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
8,543
6,263

2,998
323

3,125
253

2,084
205

2,334
154

-

(249)

-

(142)

-

284

-

129

(162)

(381)
(472)

(122)

198
(393)

16,832

13,673

10,710

8,543

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
Total Logistics Service
and Solution Provider
(กรรมการ)

งบการเงินรวม
2560
2559
1,217
1,080
2,104
2,298
3,321
3,378

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
921
850
1,368
1,638
2,289
2,488

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ น
จานวนประมาณ 1.54 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 0.68 ล้านบาท) (2559: จานวน 0.16 ล้าน
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 0.12 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยประมาณ 5 ปี (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 5 ปี ) (2559: 6 ปี งบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ: 6 ปี )
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.30 - 2.40 2.30 - 2.40
2.40
2.40
5
5
5
5

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวน
พนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

0 - 34

0 - 34

0 - 34

0 - 34

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
(0.77)
0.84
(0.48)
0.51
0.86
(0.79)
0.53
(0.49)
(0.84)

0.37

(0.52)

0.19
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(0.70)
0.76
(0.43)
0.46
0.65
(0.60)
0.40
(0.37)
(0.76)

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

0.32

(0.47)

0.17

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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17. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษ ัท ฯ จากเดิ ม 300.00 ล้า นบาท (หุ ้ น สามัญ 600,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้ หุ ้ น ละ 0.50 บาท) เป็ น
325.95 ล้านบาท (หุ ้ น สามัญ 651,899,500 หุ ้ น มู ล ค่า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ ้ น สามัญ
เพิ่ ม ทุ น 51,899,500 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท เพื่ อ เป็ นการช าระค่ า ตอบแทนในการเข้า ซื้ อ
หุ ้ น สามัญ ของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในราคาหุ ้ น ละ 2.80 บาท ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯได้จ ดทะเบี ย น
เพิ่มทุนที่ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ น 325.95 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และบริ ษทั ฯจ่าย
ชาระค่าตอบแทนในการเข้าซื้ อหุ น้ สามัญดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2559
18.

สำรองตำมกฎหมำย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ส่ ว นหนึ่ งไว้เป็ นทุ น ส ารองไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 5 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี หั ก ด้ว ย
ยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้

19. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
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…….……………………………....………
อารยาand
คงสุSolution
นทร Provider
Total Logistics Service
(กรรมการ)

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

194,751
17,219
24,775

113,725
15,637
12,003

158,469
24,164
23,948

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

102,053
14,642
18,951
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20. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2560
2559
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2560
2559

25,697

19,584

9,895

7,495

(2,443)

(3,062)

480

(1,859)

23,254

16,522

10,375

5,636

จ านวนภาษี เงิ น ได้ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ส่ วนประกอบแต่ ล ะส่ วนของก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ส าหรั บ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกี่ยวข้องกับกาไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2560
2559

(240)

418

(27)

151

(240)

(69)
349

(27)

37
188

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชี กบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น
อื่นๆ
รวม
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
Total Logistics Service
and Solution Provider
(กรรมการ)

งบการเงินรวม
2560
2559
98,677
130,780

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2560
2559
112,558
62,889

ร้อยละ 17, 20 ร้อยละ 17, 20
26,018
20,679
239

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
22,512
12,578
-

2,901
(4)
(3,218)
(2,443)
(2,764)
23,254

550
(1,884)
(3,062)
(4,396)
16,522

2,678
(15,295)
480
(12,137)
10,375

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

212
(27)
(5,268)
(1,859)
(6,942)
5,636

25

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าเช่ารอตัดจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

75
4
3,323
257
2,450
6,109

16
219
4
2,735
196
3,281
6,451

75
1
2,142
257
2,450
4,925

219
1
1,709
196
3,281
5,406

224
39,317
39,541
(33,432)

42,086
42,086
(35,635)

27
27
4,898

5,406

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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21. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานแสดงการคานวณได้ดงั นี้

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

กาไรสาหรับปี
2560
2559
(พันบาท)
(พันบาท)
89,700

77,183

กาไรสาหรับปี
2560
2559
(พันบาท)
(พันบาท)
102,183

57,253

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2560
2559
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
651,900

619,710

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2560
2559
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
651,900

619,710

กาไรต่อหุ ้น
2560
(บาท)

2559
(บาท)

0.14

0.12

กาไรต่อหุ ้น
2560
(บาท)
0.16

2559
(บาท)
0.09

22. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการบริ ห ารงาน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัด โครงสร้ า งองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทการให้บริ การ ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงานคือส่ วนงานจัดหา
ระวางการขนส่ งทางเรื อ ส่ วนงานจัดหาระวางการขนส่ งทางอากาศและส่ วนงานโลจิสติกส์
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…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
Total Logistics Service
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(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

27

ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนิ นงานของแต่ละหน่ วยธุ รกิ จแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานและสิ นทรัพย์
รวมซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานและสิ นทรัพย์รวม
ในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กาไร และสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
จัดหำระวำง
กำรขนส่ ง
ทำงเรื อ
รำยได้จำกกำรให้ บริกำร
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำน
กำไรของส่ วนงำน
รายได้อื่น
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จัดหำระวำง
กำรขนส่ ง
ทำงอำกำศ

โลจิสติกส์

รวมส่ วนงำน รำยกำรปรับปรุงและ
ที่รำยงำน ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม

634
14
648

466
18
484

296
9
305

1,396
41
1,437

(41)
(41)

1,396
1,396

171

135

45

351

-

351
6
(28)
(198)
131
(23)
108

กำไรสำหรับปี
สินทรัพย์รวมของส่ วนงำน
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง

1,104
1,104

รวมสินทรัพย์

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

28
145

(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
จัดหำระวำง
กำรขนส่ ง
ทำงเรื อ
รำยได้จำกกำรให้ บริกำร
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำน
กำไรของส่ วนงำน
รายได้อื่น
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จัดหำระวำง
กำรขนส่ ง
ทำงอำกำศ

โลจิสติกส์

รวมส่ วนงำน รำยกำรปรับปรุ งและ
ที่รำยงำน ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม

503
4
507

294
10
304

225
11
236

1,022
25
1,047

(25)
(25)

1,022
1,022

148

93

31

272

-

272
13
(24)
(161)
(1)
99
(17)
82

กำไรสำหรับปี
สินทรัพย์รวมของส่ วนงำน
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง

1,067
1,067

รวมสินทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
ข้อมูลรายได้จากลูกค้าภายนอกซึ่ งกาหนดขึ้นตามสถานที่ต้ งั ของลู กค้าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศจีน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศอื่นๆ
รวม

…….……………………………....………
146
อารยาService
คงสุ นand
ทรSolution Provider
Total Logistics
(กรรมการ)

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

298,213
268,844
163,935
149,136
516,240
1,396,368

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

215,028
145,895
197,440
145,265
318,856
1,022,484

29

2560
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่ องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สิ นทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และสิ ทธิ ตามสัญญาประกันภัย)
ประเทศไทย
ประเทศสิ งคโปร์
รวม

(หน่วย: พันบาท)
2559

495,186
707
495,893

510,606
11,086
521,692

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใด
ที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
23. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยในประเทศไทยและพนัก งานได้ร่ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้า
กองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุ น ทิ สโก้ จากัด และจะจ่ายให้แก่พ นักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ น
ค่าใช้จ่ายจานวน 2.9 ล้านบาท (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 2.12 ล้านบาท) (2559: 2.9 ล้านบาท งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ: 1.88 ล้านบาท)
24. เงินปันผล
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจาปี 2558

เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2559

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

(ล้านบาท)
42.0
42.0

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้
วันที่จ่ายเงินปันผล
(บาท)
0.07
0.07

10 พฤษภาคม 2559

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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30

เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจาปี 2559

เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2560

(ล้านบาท)
52.1
52.1

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้
วันที่จ่ายเงินปันผล
(บาท)
0.08
0.08

16 พฤษภาคม 2560

25. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
25.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุ นจานวนเงิ น 0.65 ล้านบาทที่เกี่ ยวข้องกับ
การซื้ อซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ (2559: 1.82 ล้านบาท)
25.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและสั ญญำบริกำรระยะยำว
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้เข้า ท าสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเช่ า ที่ ดิ น พื้ น ที่ ใ นอาคารและ
สัญญาบริ การระยะยาว อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี จานวนเงิ น ขั้น ต่ าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้ง สิ้ น ภายใต้สั ญ ญาเช่ าดาเนิ น งานและ
สัญญาบริ การระยะยาวที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

27.5
15.1
19.9

22.3
21.7
21.3

25.3 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ นจานวน 2.1 ล้านบาทและ 0.7 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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26. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ย
มูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน

-

85.52

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

-

รวม

85.52

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

46.68

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

46.68

-

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

48.16

รวม

48.16

-

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน

…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

0.03

-

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)

รวม

0.03
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27. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
27.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สด เงิ น ลงทุ น ชั่วคราว ลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น เงิ น ฝากธนาคารที่ มี ภ าระค้ า ประกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ค วามเสี่ ยงด้า นการให้ สิ นเชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น
และเงิ น ให้กู้ยืม ระยะสั้ น ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ ม ความเสี่ ย งนี้ โดยการก าหนดให้ มี น โยบายและวิธี ก ารใน
การควบคุ ม สิ นเชื่ อที่ เหมาะสม ดัง นั้นบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยจึงไม่ ค าดว่าจะได้รับ ความเสี ยหายที่ เป็ น
สาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สิ นเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัว
เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จานวนมากราย จานวนเงิ นสู งสุ ด
ที่ บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยอาจต้อ งสู ญ เสี ย จากการให้ สิ น เชื่ อ คื อ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องลู ก หนี้ การค้าและ
ลูกหนี้อื่น และเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงินและ
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

61
2
63

-

204
204

37
300
337

204
98
300
2
604

0.15 - 0.38
0.35 - 1.00
0.35 - 1.00

1
1

-

-

130
130

130
1
131

4.29 - 11.07

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

43
11
54

-

174
174

47
278
325

174
90
278
11
553

0.15 - 0.38
0.35 - 1.00
0.35 - 1.00

7
7

1
1

-

119
119

119
8
127

4.29 - 11.07
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตรา
ดอกเบี้ย
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

50
50

-

152
152

140
140

152
50
140
342

0.25 - 0.38
0.90 - 1.00
-

1
1

-

-

51
51

51
1
52

4.29 - 11.07

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

41
41

-

101
101

153
153

101
41
153
295

0.25 - 0.38
0.90 - 1.00
-

7
7

1
1

-

47
47

47
8
55

4.29 - 11.07

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการให้บริ การหรื อรับบริ การเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
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บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน)
2.9
1.8

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน)
0.3
0.4

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.68
35.83

27.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
28. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั
ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.23:1 และ
0.24:1 ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.09:1 และ 0.10:1 ตามลาดับ)
29. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่ อวัน ที่ 4 มกราคม 2561 บริ ษ ทั ฯได้ดาเนิ น การซื้ อหุ ้น สามัญ ของ Universal Worldwide Transportation
Limited จานวน 80,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรี ยญดอลลาร์ ฮ่องกง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 80 ของ
จานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดตามมติอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้
บริ ษทั ฯได้จ่ายชาระมูลค่าหุ ้นในส่ วนแรกด้วยเงิ นสดเป็ นจานวน 1.17 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่า
39.86 ล้านบาท และได้รับโอนหุ ้นของ Universal Worldwide Transportation Limited จากผูข้ าย โดยบริ ษทั
ดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถ้ ือหุน้ แล้วในวันเดียวกัน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติ ให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2561 ของบริ ษทั ฯเพื่อขออนุมตั ิการจ่ายปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เป็ นเงินสด
ในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 78.23 ล้านบาท เงินปั นผลนี้ จะจ่ายและบันทึกบัญชี
ภายหลังจากได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
…….……………………………....………
อารยา คงสุ นทร
(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุ นทร
(กรรมการ)
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