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รายงานประจำาปี 2562

เป็นผู้นำาด้านการให้บริการโลจิสติกส์
ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรมสำาหรับลูกค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิก

วิสัยทัศน์
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บริษัทมคีวามเชีย่วชาญในการตอบโจทย์ลกูค้า	
ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์	 โดยใช้นวัตกรรม
อย่างชาญฉลาด	และมีความน่าเชื่อถือ

พนัธกิจ
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วัฒนธรรมองค์กร

Annual Report 2019

 WICE Logistics Public Company Limited          5

 มีจิตสํานึกของความรับผิดชอบ
 ทําในสิ่งที่ถูกต้อง	มีจริยธรรมและโปร่งใส
 ทํางานด้วยเป้าหมายเดียวกัน	สนับสนุนกัน
 ฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า



4      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

วัฒนธรรมองค์กร

Annual Report 2019

 WICE Logistics Public Company Limited          5

 มีจิตสํานึกของความรับผิดชอบ
 ทําในสิ่งที่ถูกต้อง	มีจริยธรรมและโปร่งใส
 ทํางานด้วยเป้าหมายเดียวกัน	สนับสนุนกัน
 ฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า



6      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

 งบกำรเงิน   2558 2559  2560  2561  2562

	 งบก�ำไรขำดทุนรวม	(ล้ำนบำท)	

	 รายได้หลักจากการให้บริการ	 681.53	 1,022.48	 1,396.37	 1,832.11	 	2,220.88	

	 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	 615.44	 936.21	 1,271.34	 1,705.28	 	2,159.16

		 “ก�าไร	ก่อนต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได้ 

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

	 รวมเงินปันผลจากบริษัทย่อย	(EBITDA)”	 87.27	 123.59	 158.99	 177.84	 	113.86	

	 ก�าไรส�าหรับปี	 60.59	 77.18	 89.70	 96.19	 	61.97	

 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม	(ล้ำนบำท)     

	 สินทรัพย์	 695.60	 1,067.16	 1,103.82	 1,419.80	 	1,573.57	

	 หนี้สิน	 94.82	 204.88	 204.06	 462.61	 	686.97	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 600.78	 862.28	 899.77	 957.20	 	886.60	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 567.63	 727.45	 777.59	 805.45	 	806.77	

 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน     

	 จ�านวนหุ้นที่ออก	(ล้านหุ้น)	 600.00	 651.90	 651.90	 651.90	 	651.90	

	 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	 0.95	 1.12	 1.19	 1.24	 	1.24	

	 ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)	 0.12	 0.12	 0.14	 0.15	 	0.10	

	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	 0.07	 0.08	 0.12	 0.13	 	0.09	

	 อัตราการจ่ายเงินปันผลก�าไรส�าหรับปี	(%)	 62.69%	 91.09%	 76.56%	 77.22%	 70.57%

	 อัตราก�าไรส�าหรับปีต่อรายได้จากการบริการ	(%)	 8.79%	 7.45%	 6.40%	 5.20%	 2.78%

	 อัตราการผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 13.79%	 10.55%	 10.18%	 10.36%	 6.72%

	 อัตราการผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	 11.50%	 8.76%	 8.26%	 7.62%	 4.14%

	 อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการด�าเนินงาน	(EBITDA)

	 ต่อสินทรัพย์	(%)	 16.56%	 14.02%	 14.65%	 14.09%	 7.61%

	 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 0.16	 0.24	 0.23	 0.48	 	0.62	

	 อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อก�าไรต่อหุ้น	(เท่า)	 23.50	 30.00	 36.79	 24.27	 	22.40	

	 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการ

	 ด�าเนินงาน	(EBITDA)		(เท่า)	 1.00	 1.21	 1.29	 1.87	 	5.05

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)
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ผลประกอบกำร

Logistics	20%

Air Freight 47%

Cross	Border	Service	0%

Sea Freight 33%

สัดส่วนก�ำไร
ส�ำหรับปี

2561

สัดส่วนรำยได้
จำกกำรบริกำร

ปี	2562Logistics	15%

Sea Freight 28%

Air Freight 36%

Cross	Border
Service	21%

ก�ำไรส�ำหรับปีEBITDAรำยได้หลักจำกกำรให้บริกำร

สินทรัพย์ หนี้สิน		 อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแส
เงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน	(เท่ำ)

ก�ำไรต่อหุ้น	(บำท/หุ้น เงินปันผลจ่ำย	(บำท/หุ้น) อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลก�ำไร
ส�ำหรับปี
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รำงวัลแห่งควำมส�ำเร็จ

OUTSTANDING  INVERTOR  RELATIONS  AWARDS

บริษัทฯ	ได้รับรางวัลดีเด่นจาก	SET	AWARDS	2019	ประเภท	Investor	Relations	Awards	(Market	Capitalization	ไม่เกิน	

3,000	 ล้านบาท)	 กลุ่มรางวัล	 Business	 Excellence	 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�าเนิน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์	ซึ่งจะให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการด�าเนินกิจกรรม

Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies

	 บริษัทฯ	 ได้ผลประเมินระดับ	 ดีเลิศ	 (Excellent) 

หรือ	 5	 ดาว	 จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทย

AGM Checklist

	 บรษิทัฯ	ได้ผลการประเมนิ	โครงการประเมฺนิคณุภาพการ

จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM)	ด้วยคะแนน	100	คะแนนเต็ม
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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท

 เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น  

	 การส่งออกเป็นฟันเฟืองตัวส�าคัญของเศรษฐกิจไทย	

ปัจจบุนัไทยพึง่พงิรายได้จากการส่งออกประมาณ	70-75%	ของ 

จีดีพี	 หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม	 หมายความว่า	 เมื่อไหร่ก็ตาม 

ที่สถานการณ์การค้าโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวและกระทบต่อ 

การส่งออก	นั่นจะเป็นต้นเหตุแห่งปัจจัยลบของเศรษฐกิจไทย	

นับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	กับจีนเกิดขึ้น	ไทยใน

ฐานะประเทศคูค้่าจงึได้รบัผลกระทบอย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได้	

	 เมือ่ย้อนกลับไปดูภาพรวมการส่งออกปี	2562	ของไทย	

พบว่า	การส่งออกไทยปี	2562	“ติดลบ”	เป็นครัง้แรกในรอบ	4	

ปี	นับจากปี	2558	ทีเ่คยส่งออกได้	214,309	ล้านเหรยีญสหรฐั	

โดยปี	2562	การส่งออกของไทยติดลบ	2.7%	มมีลูค่า	246,245	

ล้านดอลลาร์	 โดยปัจจัยส�าคัญที่กดดันการส่งออกไทย	 ได้แก่	

1)	 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์การค้า	 โดยมีประเด็นสงครามการค้าเป็นตัวแปร 

หลัก	 ท�าให้กิจกรรมการผลิตชะลอตัวในหลายประเทศคู่ค้า 

ของไทย	ปัญหาเสถยีรภาพทางการเมอืงในยโุรป	รวมถงึความ

ไม่แน่นอนของการออกจากสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร	

2)	 ราคาน�้ามันที่อยู่ในระดับต�่ากดดันการส่งออกน�้ามันและ

สนิค้าเกีย่วเนือ่งกบัน�า้มนัตลอดปี	2562		3)	สนิค้าอตุสาหกรรม

หลัก	อาทิ	รถยนต์และส่วนประกอบ	ชะลอตัวจากการแข่งขัน

ที่สูงขึ้นในตลาดหลัก	 ความท้าทายในการปรับตัวช่วงเปลี่ยน

ผ่านของเทคโนโลยี	และการควบคุมมาตรฐานผลติ/การส่งออก	

และ4)	สินค้าเกษตรส�าคัญ	ได้รับผลกระทบจากราคาในตลาด

โลก	และอุปทานขาดแคลนในบางสินค้า

	 แม้ภาพรวมการส่งออกดังกล่าวจะมีผลต่อภาคธุรกิจ 

โลจิสติกส์	 แต่บริษัทยังคงด�าเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์

และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์	 โดยขยายเส้นทางการ

ค้า	การลงทุน	สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการ

ขนส่งท่ีส�าคัญในเอเชีย	 รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้าย

สินค้าและบริการ	 อีกท้ังเป็นการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโต

อย่างยั่งยืนในอนาคต	

	 ในช่วงท่ีผ่านมา	WICE	 ได้เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน	 ขยายเครือข่ายพันธมิตร	 โดยบริษัทย่อยที่	 WICE	 ได้

ไปลงทุน	 ถือเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ส�าคัญที่ผลักดันธุรกิจ 

ให้เติบโตในทุกเส้นทางการค้า	ทั้ง	WICE	Logistics	(Hong	Kong)	

Ltd.,	 WICE	 Logistics	 (Singapore)	 Ltd.	 และบริษัทร่วม

ทุน	 บริษัท	 ยูโรเอเชีย	 โทเทิล	 โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 (EUROASIA	 

TOTAL	LOGISTICS	CO.,	LTD.)	ด�าเนินธุรกิจให้บริการ	โลจิสติกส์
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ขนส่งข้ามพรมแดน	 (Cross-Border	 Transport	 Services)	

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งส�าคัญของ	WICE	ในตลาด

ระดับนานาชาต	ิด้วยการให้บรกิารโลจสิติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน		

(Cross-Border	 Transport	 Services)	 ระหว่างประเทศจีน	

ฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในโมเดลเส้นทางการขนส่ง

ข้ามชายแดน	 (Cross	 Border)	 ตามเส้นทาง	One	Belt	One	

Road	 ของจีน	 ที่เป็นจุดเด่นและแรงขับเคลื่อนการค้าส�าคัญ

ระหว่างประเทศของจีนในอนาคต	

	 นอกจากน้ีบริษัทได้เตรียมเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	

WICE	Logistics(Singapore)	Pte.Ltd.	หรือ	“WICE	SG”	(เดิม	

Sun	Express	Logistics	Pte.	Ltd.	หรอื	“SEL”)	ในช่วงไตรมาส	

2/2563ซึ่ง	WICE	และผู้ถือหุ้นของ	WICE	SG	ได้ตกลงให้	WICE	

สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ	WICE	 SG	 จ�านวนที่เหลืออยู	่

30%	ของจ�านวนหุน้สามญัทัง้หมดของ	WICE	SG	ด้วยการช�าระ

เงินสด	สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าท�า

รายการดงักล่าว	เพือ่ให้	WICE	SG	เข้ามาเสริมศักยภาพการขยาย

ตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

	 อย่างไรก็ตามพันธกิจที่ส�าคัญยิ่งของบริษัท	 คือ	 การ 

ขับคลื่อนบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวสู่การเป็น	 International	

Logistics	Services	and	Solutions	Provider	แห่งเอเชีย	ซึ่ง

บริษทัได้เชือ่มโยงพนัธมิตรในประเทศต่างๆ	สร้างแบรนด์	WICE	

ให้เป็นทีรู้่จักในระดบันานาชาติ	อกีทัง้จะเดินหน้าขยายเครอืข่าย

ออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

	 สุดท้ายนี้	 ในนามของคณะกรรมการ	 บริษัท	 ไวส์	 โลจิสติกส ์

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ให้

ความไว้วางใจในการด�าเนินงานของบริษัท	และขอขอบคุณท่าน 

ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดย

ตลอด	ทั้งนี้	บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและการ

สนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป	

	 บริษัทขอยึดม่ันการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ให้ความส�าคัญกับทุกองค์ประกอบ	 เพื่อสร้างสมดุลของ

ประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้	คู่

ค้า	พันธมิตร	สังคม	สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท	ควบคู่ไป

กับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

	 และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู ้บริหารและพนักงาน

ของบริษัททุกท่าน	 ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ขยันขันแข็ง	 และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนส�าคัญ

ยิ่งท่ีช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการด�าเนินงานของบริษัท	

ท�าให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตาม

เป้าหมายขององค์กรต่อไป

     

     

                       

นำยเอกพล  พงศ์สถำพร
ประธำนกรรมกำรบริษัท

เมษำยน	2563
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รายงานประจำาปี 2562

สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

 เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น  

	 บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(WICE)	ก้าวสู่

การเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เมื่อเดือน	 ก.ค.	 2558	 ตลอดระยะเวลา	 5	 ปีกว่า	 บริษัทมี

พฒันาการทางธรุกจิทีส่�าคญั	และส่งเสรมิศกัยภาพการด�าเนนิ

งานมาโดยตลอด	สะท้อนได้จากความมุ่งมั่น	ความตั้งใจ	ของ

คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน	

	 ส�าหรับในปี	 2562	 ที่ผ่านมา	 แม้ว่าการขยายตัวของ

ภาคส่งออกตดิลบ	2.7%	ท่ามกลางเศรษฐกจิโลกชะลอตวั	และ

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	แต่บริษัทยังคงด�าเนิน

ธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์	 โดยขยายเส้น

ทางการค้า	การลงทุน	สร้างโครงข่ายพนัธมติรในจุดยทุธศาสตร์

ด้านการขนส่งที่ส�าคัญในเอเชียรองรับการขยายตัวของการ

เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

	 ขณะทีปี่	2563	เกดิสถานการณ์แพร่ระบาดไวรสัโควดิ-19 

บริษทัยอมรับว่าได้รบัผลกระทบกบัธรุกจิ	โดยมทีัง้ข้อดแีละข้อ

เสยีต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	เน่ืองจากมข้ีอจ�ากดัด้านการ

ขนส่งมากขึน้	เช่น	รถขนส่งท่ีรอผ่านด่านใช้เวลาเพิม่ขึน้	สนาม

บินลดไฟท์บินลง	 แต่บริษัทมองวิกฤตนี้เป็นโอกาส	 เนื่องจาก 

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์บางรายในประเทศจีนไม่สามารถ

รับงานได้	 จึงถือเป็นโอกาสของ	WICE	 	 ในการรับงานจาก

ลูกค้าใหม่ในจีนเพิ่มหลายราย	 โดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้ใน

ประเทศจีนอยู่ที่	26%	อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีการเฝ้าติดตาม

สถานการณ์ของโรคระบาดดังกล่าวและผลกระทบต่างๆ	อย่าง

ใกล้ชิด	

	 ขณะที่	บริษัทวางเป้าหมายเป็นผู้น�าการให้บริการด้าน

โลจสิตกิส์ในระดบัภูมภิาคเอเชยี	ทีม่บีรกิารครบวงจรสามารถให้

บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ส�าคัญ	โดยมุ่ง

เน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องใน

อนาคตต่อไป	

	 พร้อมกับสร้างการเติบโต	 ทั้งแบบ	Organic	 Growth	

และ	 In	Organic	 Growth	ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการ

บรกิารลกูค้าได้อย่างครบวงจร	มกีารขยายงานในกลุม่ลกูค้าเดมิ	

อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ	 การขยายงาน

บริการน�าเข้าส่งออกทางทะเล	(Sea	Freight)		ทางอากาศ	(Air	

Freight)	งานบริการพิธีการศุลกากร	งานขนส่งในประเทศ	งาน

ขนส่งระหว่างประเทศ	งานบริหารจัดการคลังสินค้า	และงานให้

บรกิารโลจสิตกิส์ขนส่งข้ามพรมแดน		(Cross-Border	Transport	
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Services)	

	 อีกท้ังบริษัทยังมีการด�าเนินงานร่วมกับพันธมิตรที่

แข็งแกร่งในเมืองท่าที่ส�าคัญของเอเชีย	 โดยล่าสุดได้มีมติอนุมัติ

เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	WICE	Logistics	(Singapore)	Pte.

Ltd.	หรอื	“WICE	SG”	(เดมิ	Sun	Express	Logistics	Pte.	Ltd.	

หรือ	“SEL”)	ซึ่ง	WICE	และผู้ถือหุ้นของ	WICE	SG	ได้ตกลงให้	

WICE	สามารถใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัของ	WICE	SG	จ�านวนทีเ่หลอื

อยู่	30%	ของจ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ	WICE	SG	ด้วยการ

ช�าระเงินสด	คดิเป็นจ�านวน	5,354,375	เหรยีญดอลลาร์สงิคโปร์	

โดยวตัถปุระสงค์ในการเข้าท�ารายการดงักล่าว	เพ่ือให้	WICE	SG	

เข้ามาเสริมศักยภาพการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น	

	 ส�าหรบักลยทุธ์การด�าเนนิงานในปี	2563	บรษัิทวางแผน

ลดต้นทุนและเตรียมปรับแนวทางบริหารจัดการธุรกิจให้บริการ

โลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน	 (Cross-Border	 Transport	 

Services)	บรษิทัเครือข่าย	EUROASIA	TOTAL	LOGISTICS	CO.,	

LTD.	(ETL)	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	รวมถึงขยายการให้บริการ

ขนส่งสินค้าทีม่มีาร์จิน้สงู	โดยเฉพาะชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์	และ

ชิ้นส่วนยานยนต์	พร้อมเพิ่มปริมาณสินค้าเที่ยวขากลับให้สูงขึ้น	

เพื่อเพิ่มความสามารถการท�าก�าไรให้เติบโตดีมากขึ้น

	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายพันธมิตร

อย่างต่อเน่ือง	 เพื่อต่อยอดธุรกิจทุกประเภทของบริษัทให้

ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งที่ส�าคัญของโลก	 รองรับความ

ต้องการของลกูค้าในทกุๆ	ด้าน	โดยมองหาพนัธมติรทีม่วีสิยัทศัน์

ตรงกนัเข้ามาเสรมิศกัยภาพธรุกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืร่วมกนัใน

อนาคต	เพื่อให้	WICE	ก้าวสู่การเป็น	International	Logistics	

Services	and	Solutions	Provider	แห่งเอเชยี	ตามเป้าหมาย

ที่วางไว้

	 ดิฉนัเช่ือว่าปีนีจ้ะเป็นปีแห่งความท้าทายความสามารถ	

ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีปัจจัยลบรอบด้าน	แต่	WICE	จะมุ่ง

มั่นบริหารงานและพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ	 พร้อมรับมือ

แก้ไขในทุกปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน	 ซ่ึงดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุก

ท่านช่วยเป็นก�าลังใจให้กับคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท	

ให้สามารถฝ่าฟัน	 ปัญหา	 อุปสรรค	 และน�าพาธุรกิจให้เจริญ

ก้าวหน้าและเตบิโตข้ึนได้อย่างมัน่คง	ซึง่เป็นเป้าหมายทีส่�าคัญ

ทีส่ดุของคณะผูบ้ริหารและทมีงาน	WICE	ทกุคน	โดยบรษิทัจะ

ยงัคงรกัษาค�ามัน่จะมุง่มัน่และตัง้ใจบรหิารงานอย่างเต็มที	่ตาม

หลกัธรรมาภบิาล	เพือ่สร้างผลก�าไรตอบแทนกบัผูถื้อหุน้ต่อไป

	 สุดท้ายนี้	 ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	พันธมิตรทาง

ธุรกิจ	 ลูกค้า	 และผู้มีอุปการะคุณ	 ที่เชื่อมั่น	 ไว้วางใจ	 และ

สนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา	 และท่ีส�าคัญที่สุด	 คือ	 ขอ

ขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่าย	ที่ทุ่มเท

แรงกาย	แรงใจ	พร้อมปรบัเปลีย่นและเผชิญกบัทุกสถานการณ์	

จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งส�าคัญขององค์กร	

ในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความ

แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป																																																																										

                                                                                                         

ดร.อำรยำ  คงสุนทร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

เมษำยน	2563
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รายงานประจำาปี 2562

	 บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”	หรือ	

“WICE”)	 ย่อมาจาก	Worldwide	 Industrial	 Commercial	

Enterprise)	(เดมิชือ่	บรษิทั	ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด)	เริ่มก่อตั้งเมื่อปี	2536	เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศ	 แบบครบวงจร	 (International	 Logistics	 Service	

and	 Solution	 Provider)	 ให้บริการทั้งการน�าเข้าและส่งออก	

ทางทะเล	 และทางอากาศ	 ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร	 การ

ให้บริการขนส่งในประเทศ	 การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน	

(Cross	Border)	และคลังสินค้า	 เป็นหลัก	พร้อมทั้งมียังบริษัท

ในเครือ	 ในหลายประเทศชั้นน�า	 เพื่อรองรับความต้องการของ

ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	

 เป้ำหมำยของบริษัท 
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจภายใน

ระยะ	3	ปีข้างหน้า	ดังนี้	

	 1.	 เป็นบริษัทฯ	 ชั้นน�าผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศแบบครบวงคร	มเีครอืข่ายและขยายสาขาให้ครอบคลมุ

ภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก	และมแีผนในการขยายธรุกจิไปยงัธรุกจิที่

เกี่ยวเนื่อง	 เพื่อรักษาอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืนส�าหรับรองรับ

ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	ในอนาคตได้

	 2.	บริษัทฯ	เน้นการให้บริการด้าน	Logistics	Solutions	

เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่หลากหลาย	 และรักษาฐานลูกค้า

ปัจจุบัน	รองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่	รองรับโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจ	พิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	แผนยุทธศาสตร์

ภายใต้ไทยแลนด์	4.0	ของรฐับาลไทย	และเพือ่ให้บรษัิทสามารถ

เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต	

	 3.	บริษัทฯ	มีแผนเน้นการให้บริการที่มีอัตราก�าไรขั้นต้น

ในเกณฑ์ดี	 เพื่อรักษาความสามารถในการท�าก�าไรขั้นต้น	 ให้อยู่

ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม	 และสร้างผลตอบแทนให้

แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

 ข้อมูลบริษัทย่อย 
	 1.	 บริษัท	 ไวส์	 ซัพพลายเชน	 โซลูชั่นส์	 จ�ากัด	 (ชื่อเดิม	

บริษัท	 ซันเอ็กซ์เพรส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด)	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	

21	ตุลาคม	2545	ด้วยทุนจดทะเบียน	54	ล้านบาท	ภายหลังได้

ลดทุนจดทะเบียนเป็น	13.5	ล้านบาท	และได้ด�าเนินการเปลี่ยน

ชือ่เมือ่วันท่ี	11	กนัยายน	2562	ด�าเนนิธรุกจิให้บรกิารคลงัสนิค้า	

และบริการจัดการซัพพลายเชน	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 เป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่	ร้อยละ	99.99	ของทุนช�าระแล้ว	

	 2.	บริษัท	WICE	Logistics	(Singapore)	Pte.	Ltd	(ชื่อ

เดิม	Sun	Express	Logistics	Pte.	Ltd.	(“SEL”)		ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่	 5	 มกราคม	 2545	 เป็นบริษัทฯ	 รับจัดการขนส่งระหว่าง

ประเทศช้ันน�าในประเทศสงิคโปร์	ให้บรกิารครบวงจร	มเีทีย่วบนิ

ที่หลากหลาย	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้	24	ชั่วโมง	

มีที่ตั้งส�านักงานและคลังสินค้าอยู่ใน	สนามบินชางงี	เขตการค้า

เสร	ี(Changi	Free	Zone	Airport)	และยงัได้รบัสทิธใินการขนส่ง

ผ่านพาเลตของสายการบินโดยตรง	(ULD-Unit	Load	Device)	

ท�าให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้า	และเมื่อ

วนัที	่28	กรกฎาคม	2559	บรษิทัฯ	ได้เข้าซือ้หุน้สามญัของบรษิทั	

WICE	Logistics	(Singapore)	Pte.	Ltd.	จ�านวน	700,000	หุ้น	

คิดเป็นร้อยละ	70	ของหุ้นสามัญทั้งหมด

	 3.	 บริษัท	WICE	 Logistics	 (Hong	 Kong)	 Ltd	 หรือ	

“WICE	HK”	(ชือ่เดมิ	Universal	Worldwide	Transportation	

Limited	(“UWT”))	ก่อตัง้ขึน้ปี	2535	ให้บรกิารขนส่งทางอากาศ

และทางทะเลภายใต้การควบคมุของ	Master	Air	Waybills	และ	

Ocean	Bill	of	Ladings	ไปยังยุโรป	เอเชียตะวันออกรวมถึงจีน

แผ่นดินใหญ่จากฮ่องกง	และมีสาขาย่อย	Guangzhou,	Shang-

hai	และShenzhen	และเมือ่วนัที	่4	มกราคม	2561	บรษิทัฯ	ได้

ท�าสัญญาเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	WICE	 Logistics	 (Hong	

Kong)	 Ltd.	 จ�านวน	 80,000	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 80	 ของหุ้น

สามัญทั้งหมด	

	 4.	บรษิทั	ยโูรเอเชีย	โทเทิล	โลจสิตกิส์	จ�ากดั	(EUROASIA	

TOTAL	LOGISTICS	CO.,	LTD.)	หรือ	“ETL”	(บริษัทร่วมทุน)	

โดยเมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2561	WICE	ได้ร่วมลงทนุก่อต้ังบรษิทั

ร่วมทุนแห่งใหม่	 เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกติกส์ขนส่ง

ข้ามพรมแดน	(Cross	–	Border	Transport	Services)	ระหว่าง

ประเทศจีน	ฮ่องกง	และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กับ	Mr.	Lee	

Yik	Chieh	(Malaysian)	และ	นางสาวกฤชวรรณ	ซื้อเจริญชัย	

โดยบริษัทฯ	 ลงทุนในสัดส่วน	 40%	 และมีอ�านาจควบคุมดูแล

ทางการเงนิ	และปัจจบุนัมบีรษิทัย่อยใน	3	ประเทศ	ดงันี	้ประเทศ

มาเลเซีย	ประเทศเวียดนาม	และประเทศจีน

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
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 ขยายการบริการด้านพิธีการศุลกากร
	เข้าร่วมสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	(TIFFA)

 ก่อตั้งบริษัท	ไวส์เฟรท	เซอร์วิส	(ประเทศ)	จํากัด 

 ร่วมทุนไวส์กรุ๊ปจากฮ่องกง	และสิงคโปร์

 ไวส์มีคนไทยเป็นเจ้าของ	100% 

	เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-USA

 ย้ายสํานักงานใหญ่สู่	WICE	Place
	ขยายสํานักงานเพิ่ม	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ

 ขยายสํานักงานเพิ่ม	ณ	อําเภอแหลมฉบัง	จังหวัดชลบุรี

 ขยายการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศ
 ได้รางวัลสุดยอด	SMEs	แห่งชาติ

 เพิ่มทุน		225	ล้านบาท	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	โดยใช้ชื่อ 

 บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จํากัด	(มหาชน)	หรือ	“WICE”

 เพิ่มทุน		300	ล้านบาท	เข้าจดทะเบียน
 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET) 

 เพิ่มทุน		325	ล้านบาท	ผ่านการรับรอง	“มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
	 ด้วยรถบรรทุก”	หรือ	“Q	Mark”	โดยกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
 เข้าซื้อกิจการ	SUN	Express	(Singapore)	Pte.	Ltd.	70%	ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น		
			“WICE	Logistics	(Singapore)	Pte.	Ltd.

 ผ่านการรับรองโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
	 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)
  เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	(Authorized		 	 	 	
	 Economic	Operator	:	AEO) 	

 เข้าซื้อกิจการ	Universal	Worldwide	Transportation	Limited	(“UWT”)	80%		
	 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น	WICE	Logistics	(Hong	Kong)	Ltd.
 ร่วมทุนเพื่อก่อตั้งบริษัทใหม่	ในชื่อว่า	“บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	โลจิสติกส์	จํากัด”	หรือ	
	 “ETL”	40%	“WICE	Logistics	(Singapore)	Pte.Ltd.”  

2536

2545

2549

2555

2558

2560

2562

2546

2552

2557

2559

2561

กำรพัฒนำที่ส�ำคัญ “บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)” 

  
 ขยายงานบริการขนส่งข้ามพรมแดน
 เพิ่มสํานักงานสาขาในจีน	1	แห่ง	ที่เซินเจิ้น
 5	ดาว	จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	(CGR)
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจและกำรด�ำเนินงำน 

 ลักษณะกำรให้บริกำร
	 บริษัท	 ไวส์	 โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร 

(International	Logistics	Services	and	Solutions	Provider)	ทั้งการน�าเข้าและส่งออก	โดยการขนส่งทั้งทางทะเล	(แบบเต็มตู้

และแบบไม่เต็มตู้)	และทางอากาศ	และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร	และการขนส่งในประเทศ	ทางรถหัวลาก-หางพ่วง	และ

การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน	(Cross	Border	Service)	เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า	รวมถึงการให้บริการ

ขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู	(Door	to	Door)	คือ	การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบ

ไปยังหน้าประตโูรงงานลกูค้าปลายทาง	โดยผู้ส่งออกเป็นผูร้บัผิดชอบภาระค่าขนส่ง	และแบบ	Ex-work	คอื	การให้บริการรบัจดัการ

ขนส่งสินค้าที่ผู้น�าเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ	 (Freight	 Forwarder)	 ทั้งน�าเข้าและ 

ส่งออก	 ด้วยการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศ

ครอบคลุมกว่า	100	ประเทศ	โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และ

มีความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ท่ีพร้อมเป็นที่ปรึกษาและ

ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	ตลอดจน

วางแผนและออกแบบเส้นทางการขนส่งให้สอดคล้องกบัความต้อง

ของลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โดยค�านึงถึงระยะเวลา

ในการขนส่ง	ต้นทุนในการขนส่ง	ประเภท/	ลักษณะของสินค้าที่

ขนส่ง	ความสะดวกต่อลกูค้าในการจดัการขนส่ง	เป็นต้น	บรษิทัฯ	

และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศประเภทที่ไม่มีเรือ/เครื่องบินเป็นของตนเอง	(Non-Vessel 

Operation	Common	Carrier	หรือ	N.V.O.C.C)	ซึ่งบริษัทฯ	และ 

บริษัทย่อยจะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการ 

ขนส่ง	 คือสายการเดินเรือ	 หรือสายการบิน	 ที่เหมาะสมเพื่อให้

บริการแก่ลูกค้า	 ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ	

(Oversea	Agent)	ซึง่ถือเป็นคูค้่าทางธรุกจิ	(Business	Partner)	

ของบริษัทฯ	 ในประเทศต่างๆ	 ในการด�าเนินการจัดการเพื่อให้

สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่ก�าหนด	 การให้บริการ

รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ	 และบริษัท

ย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้

 1. การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
(Sea Freight):
	 บริษัทเป็นผู ้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ	 ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	

โดยบริษัทฯ	 จะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จาก

สายการเดินเรือช้ันน�าท่ีมีช่ือเสียงเช่ือถือได้	 ซ่ึงบริษัทฯ	 จะเป็น 

ผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือด�าเนินการต่อรองและจอง

ระวางเรือท่ีเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย	 ทั้งนี้	

บริษัทฯ	ได้ขยายเครือข่าย

แผนภาพการให้บริการโลจิสติกส์  (International Logistics Flow)

Exporting country

Point of origin 
Seller’s factory

Customs

Deliver to buyer’s 
Warehouse

Logistics Service & Solutions

Unloaded on dockAlongside vessel

Frontier border

International Freight

Importing country

Customs



Annual Report 2019

 WICE Logistics Public Company Limited          19

โดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ	 เช่น	 CGLN	 ภายใต้	 WCA	

Family	Network	ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ	สามารถให้บริการรับ 

จัดการขนส่งทางทะเลครอบคลมุท่าเรอืหลกัในเขตการค้าส�าคญั

ในประเทศต่างๆ	 โดยตลาดหลักยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา	

เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเส้น

ทางการขนส่งไทย-สหรฐัอเมริกาต้ังแต่แรกเริม่	ส�าหรับตลาดหลกั

รองลงมา	คือ	ประเทศจีน	ประเทศญี่ปุ่น	และประเทศฟิลิปินส์ 

การขนส่งสินค้าโดยเรือสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ	 มี

ต้นทนุในการขนส่งทีถ่กูกว่าการขนส่งสนิค้าทางเครือ่งบนิ	เหมาะ

ส�าหรับการขนส่งที่ไม่เร่งด่วน	 โดยสินค้าหลักๆ	 ได้แก่	 สินค้า

อิเล็กทรอนิกส์	 (สินค้าส�าเร็จรูป)	 ชิ้นส่วนยานยนต์	 โครงสร้าง

เหล็กและวัสดุก่อสร้าง	 อาหารกระป๋อง	 เป็นต้น	 การขนส่งทาง

เรือจะบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งช่วยให้การเคลื่อน

ย้ายสินค้ารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น	 โดยตู้คอนเทนเนอร์จะแบ่ง

ออกเป็น	 2	 ขนาดหลักๆ	 คือ	 ขนาด	 20	 ฟุต	 เหมาะกับการใช้

งานบรรทุกสินค้าที่มีน�้าหนักมากแต่มีปริมาณน้อย	 และ	 ขนาด	

40	 ฟุต	 เหมาะกับการใช้งานบรรทุกสินค้าที่มีน�้าหนักน้อยแต่มี

ปริมาณมาก	นอกจากนี้	ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีรูปแบบต่างๆ	เช่น	

ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง	(Dry)	แบบควบคุมอุณหภูมิ	(Reefer)	

แบบเปิดหลังคา	 (Open	 Top)	 เป็นต้น	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและให้เหมาะกับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง

หมายเหตุ: * Twenty Foot Equipment Unit หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต

ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ปี	2560-2562

                    ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี 
 2560 2561  2562

 ประเภทกำรให้บริกำร

หน่วย	:	TEU*

	 สินค้าขาออก	(Export)	 18,870	 18,590	 25,520

	 สินค้าขาเข้า	(Import)	 8,527	 8,777	 9,962

 รวม 27,397 27,367 35,482



20      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

                         ปริมำณขนส่งต่อปี  
 2560 2561  2562

	 การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็น	2	แบบ	ดังนี้

  การขนส่งแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร์	(Full	Container	 

	 	 Load:	 FCL)	 หมายถึง	 การบรรจุสินค้าจนเต็มตู ้ 

	 	 คอนเทนเนอร์โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียง 

	 	 รายเดียว	 ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้า 

	 	 รายอื่นๆ	 เหมาะส�าหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้า 

	 	 ปริมาณมาก	โดยหลงัจากบรรจสุนิค้าจนเต็มตูแ้ล้วจะ 

	 	 ไม่มกีารเปิดตู้จนกว่าจะถงึจุดหมายปลายทาง	บริษทัฯ 

	 		 จะเป็นผู้ด�าเนินการตั้งแต่การติดต่อสายการเดินเรือ 

  ต่อรองค่าระวางเรอื	จองระวางเรอื	จดัหาตูค้อนเทนเนอร์ 

  ที่เหมาะกับสินค้า	 ออกแบบเส้นทางการขนส่ง	 ส่ง 

	 	 มอบสินค้าลงเรือ	ตลอดจนติดตามสถานะของสินค้า 

	 	 จนถึงท่าเรือปลายทาง	 จัดการด้านเอกสารพิธีการ 

  ศลุกากร	ตลอดจนประสานงานกบัตัวแทนต่างประเทศ

	 	 ในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับ	ทั้งนี้	ลูกค้าส่วนใหญ่ 

	 	 จะเป็นกลุ่ม	ผู้น�าเข้า-ส่งออก

  การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร	์ (Less	 than 

	 		 Container	Load:	LCL)	หมายถงึ	การบรรจสุนิค้าไม่ 

	 	 เต็มตู้คอนเทนเนอร์	 โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้า 

  มากกว่าหนึง่ราย	ซึง่ต้องร่วมแบ่งใช้พืน้ท่ีตูค้อนเทนเนอร์

	 	 เดียวกัน	 ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีปริมาณขนส่ง 

  ไม่มากพอทีจ่ะเช่าตูค้อนเทนเนอร์ทัง้ตูเ้พือ่บรรจสุนิค้า

  สนิค้าเฉพาะของตนเอง	บรษิทัจะท�าหน้าทีเ่ป็นผู้รวบรวม

	 	 สินค้าจากลูกค้าแล้วน�ามาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร ์

		 	 โดยจะมกีารค�านวณพ้ืนทีใ่นการจัดวางและจดัท�าเป็น 

	 	 แผนงาน	(Consol	Plan)	ส่งให้กบัผูร้บับรรจสุนิค้าลง 

	 	 ตู้ที่ท่าเรือ	 โดยจะมีสถานีส�าหรับการบรรจุสินค้าเข้า 

	 	 ตู้หรือแยกออกจากตู้	 เรียกว่า	 Container	 Freight 

	 		 Station

 2.   การรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight):
	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู ้ให้บริการรับจัดการ

ขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ	ซึง่เน้นการให้บรกิารรบัจดัการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ	 โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่ง

ท่ีมีศักยภาพสูง	 เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการ

ความรวดเร็วในระยะเวลาจ�ากัด	 และเป็นการขนส่งที่ให้ความ

ยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดี

แต่มีต้นทนุท่ีสงูกว่าการขนส่งทางเรอืสนิค้าส่วนใหญ่ทีข่นส่งทาง

อากาศจะมปีรมิาณค่อนข้างน้อยหรือมีมลูค่าสงูและต้องใช้ความ

ระมดัระวงัเป็นพเิศษ	ซึง่บรษิทัย่อยจะเป็นผูต้ดิต่อและจองระวาง

สายการบินตามตารางเวลาและข้อก�าหนดที่ลูกค้าต้องการ	โดย

ค�านงึถึงความรวดเร็ว	ความตรงต่อเวลา	และการประหยดัต้นทนุ

ให้ลกูค้า	โดยสามารถให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าทางอากาศ

ได้ครอบคลมุเขตการค้าส�าคญัในประเทศต่างๆ	ซึง่ตลาดหลกัจะ

เป็นตลาดในแถบเอเชีย	เช่น	ประเทศสิงคโปร์	ฮ่องกง	ประเทศ

จีน	เป็นต้น	สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	

	 การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ	 ให้

ความส�าคัญกับความรวดเร็วและความช�านาญในตัวสินค้า	 โดย

เฉพาะสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งบริษัทย่อยสามารถให้

บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน	24	ชั่วโมง	จากสิงคโปร์

มากรุงเทพฯ	 แบบประตูถึงประตู	 (Door-to-Door)ถือเป็นการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ	 โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้น

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่น�าเข้าจากประเทศสิงคโปร์มาประกอบ

ในประเทศไทย	 นอกจากนี้	 บริษัทย่อยยังมีการให้บริการเสริม

ส�าหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉิน	 เช่น	

การให้บรกิารรบัหิว้สนิค้าแบบถึงมอืผูรั้บ	(Hand	Carrier)	ภายใน	

24	ชัว่โมง	เส้นทางเชยีงใหม่-กรุงเทพฯ-เซีย่งไฮ้	เป็นต้น	นอกจาก

การให้บริการจัดการขนส่งดังกล่าวแล้ว	 บริษัทย่อยยังมีบริการ

ให้ค�าปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์	 โดยร่วมกับลูกค้า

ในการคิดหาวิธีการจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือประหยัดต้นทุน

ในการขนส่งให้กับลูกค้า	 ในลักษณะการรวมสินค้าจากหลายๆ	

Supplier	ของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง	(Combined	Cargo)	แล้ว

จัดส่งพร้อมกัน	เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่ง

ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ	ปี	2560-ปี	2562

 ประเภทกำรให้บริกำร

หน่วย	:	ตัน

	 สินค้าขาออก	(Export)	 2,634	 9,016	 9,622
	 สินค้าขาเข้า	(Import)	 4,290	 8,597	 6,543

 รวม 6,924 17,613 16,165
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 3.   งานโลจิสตกิส์ (Logistics Service)	โดยประกอบด้วย
 3.1		 การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่ง

ในประเทศ	(Customs	Broker	and	Transport): 

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร

ควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ	

 การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker)
การน�าเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการ

ศลุกากรก่อนน�าสนิค้าขึน้หรอืลงเรอื/เคร่ืองบนิ	โดยบรษัิทฯ	และ

บรษิทัย่อยมกีารให้บรกิารด้านพิธกีารศุลกากรและเป็นตัวแทนใน

การออกสนิค้า	รวมถงึการจัดเตรยีมเอกสารและการให้ค�าแนะน�า

เกีย่วกับสทิธิประโยชน์ทางภาษใีนการน�าเข้า-ส่งออกให้แก่ลกูค้า	

ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ช�านาญการด้านพิธีการ

ศุลกากร	ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการน�า

เข้า-ส่งออก	 บริษัทฯ	 ที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมี 

ผู้ช�านาญการศุลกากรประจ�าส�านักงานอย่างน้อย	 1	 คน	 ซึ่งจะ

ต้องไปสอบกับกรมศุลกากร	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีผู้ช�านาญการ

ศลุกากรจ�านวน	4	คน	และมทีีป่รกึษาอาวโุส	ซึง่เป็นอดตีผูอ้�านวย

การด้านพิธีการศุลกากร	(ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว)

	 ทั้งนี้	 การเป็นตัวแทนออกสินค้าจะแบ่งเป็น	2	ประเภท	

คือ	 ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานท่ัวไป	 และผู้ประกอบการ

ระดบัมาตรฐานเออโีอ	(Authorized	Economic	Operator	หรอื	

AEO)	ปัจจบุนับรษิทัเป็นตวัแทนออกสนิค้าระดบัมาตรฐาน	AEO	

ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 การยกระดับมาตรฐานเป็น	

AEO	ต้องมคีณุสมบตัผ่ิานเกณฑ์ตามทีก่รมศลุกากรก�าหนด	และ

มกีารทบทวนสถานภาพทุก	3	ปี	ซึง่บริษทัได้ยกระดับเป็นตวัแทน

ออกของ	AEO	ในปี	2559	ตามแผนด�าเนนิงานโดยสทิธพิเิศษของ

ตวัแทนออกของระดบัมาตรฐาน	AEO	ได้แก่	การยกเว้นการตรวจ

สนิค้า	การยกเว้นการชกัตวัอย่างสนิค้าทีส่่งออก	สามารถใช้หลกั

ประกันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน	AEO	แทนการ

วางเงนิหรอืหลกัประกันของผูข้นส่ง	เป็นต้น	ท�าให้การด�าเนนิการ

ด้านพธิกีารศลุกากรและการตรวจปล่อยสนิค้ามคีวามรวดเรว็ขึน้	

และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมากขึ้น
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                          ปริมำณงำนต่อปี 
 2560 2561  2562

	 จ�านวน	Shipment	 16,047	 16,641	 14,125

	 จ�านวน	ตู้	 32,045	 32,886	 37,802

 รำยกำร

ปริมำณงำนพิธีกำรศุลกำกร	ปี	2560-2562

 การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transport)
	 บรษัิทฯ	ให้บรกิารขนส่งสนิค้าภายในประเทศเพือ่เป็นการ

สนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	 เป็นการ

ให้บรกิารเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้า	โดยบรษัิทให้บรกิาร

ขนส่งสนิค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลาก-หางพ่วง	รถบรรทกุ

แบบเทกอง	(Dump	Truck)	รถบรรทุก	6	ล้อ	รถบรรทุก	4	ล้อ

เป็นต้น	โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรอื/ท่าอากาศยานไปส่งยงัจดุ

หมายปลายทางท่ีลกูค้าต้องการ	เช่น	โรงงาน	หรอื	คลงัสนิค้าของ

ลกูค้า	หรือ	รับสินค้าจากโรงงานหรือคลงัสนิค้าไปส่งยงัทีท่่าเรือ/

ท่าอากาศยาน	

	 ทั้งนี้	 ลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะเป็นลูกค้าที่ใช้

บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ	 หรือ

บริษัทย่อย	 เนื่องจากบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเห็นว่าการให้

บริการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการ

เคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมาย

ปลายทาง	 โดยบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะเป็นผู้จัดหารถขนส่ง

ท่ีเหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า	 ปัจจุบันบริษัทมีหน่วย

งานให้บริการอยู่ท่ีแหลมฉบัง	 และบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยบริษัทมีรถบรรทุกขนส่งสรุปได้ดังนี้

                          ปริมำณงำนต่อปี 
 2560 2561  2562

 รำยกำร

ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ	ปี	2560-2562 หน่วย	:	ตู้

	 จ�านวนตู้ที่ให้บริการ	 32,045	 32,886	 23,625

	 หัวลาก	 27	 31	 31

	 หางพ่วงบรรทุก	 37	 45	 45

	 รถบรรทุก	6	ล้อ	 4	 2	 3

	 รถบรรทุก	4	ล้อ	 6	 4	 4

	 รวมจ�านวนคัน	 74	 82	 83

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2560-ปี 2562

                           จ�ำนวนรถขนส่ง  
 2560 2561  2562

 รำยกำร

หน่วย	:	ตัน
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 มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งโดยรถ
บรรทุก
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ค�านึงถึงมาตรฐานความ

ปลอดภยัในการให้บรกิารขนส่งเป็นอนัดับแรกควบคูไ่ปกับความ

ตรงต่อเวลาซึง่บริษทัฯ	และบรษัิทย่อยตระหนกัว่าการเลอืกใช้รถ

ทีม่สีมรรถนะสงูประกอบกบัการคดัสรรบคุลากรทีม่คุีณภาพเป็น

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย	 สามารถ

ส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตามก�าหนดอย่างปลอดภัย	 โดยไม่ก่อให้

เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและบริษัทฯ	 รถขนส่ง

ทุกคันของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้มาตรฐานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด	 และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน	

และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อน

ปฏบิตัหิน้าที	่บริษทัได้ผ่านการรบัรองมาตราฐานคุณภาพบรกิาร

รถบรรทุก	จาก	กรมการขนส่งทางบก	กระทราวงคมนาคม	 (Q	

MARK)	ตลอดจนได้น�าระบบ	GPS	มาใช้เพื่อให้การด�าเนินงาน

และการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ	 โดยติดตั้งกับ

ตัวรถเพื่อติดตามต�าแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงาน	บันทึกและ

ควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม	เป็นต้น

	 3.2			การให้บริการคลังสินค้า	(Warehouse): 

เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์	 บริษัทจึงได้

ขยายการให้บริการคลังสินค้า	เพื่อครอบคลุมความต้องการของ

ลูกค้า	โดยปัจจุบัน	บริษัทให้บริการคลังสินค้าใน	3	รูปแบบ	คือ

 	คลังสินค้าท่ัวไป	 (Multiusers	Warehouse)	 โดย 

	 	 เป็นคลงัสนิค้าส�าหรบัเกบ็รกัษาสนิค้า	ทีอ่ยูใ่นรูปของ 

	 	 วตัถดุบิ	หรอื	สนิค้าส�าเรจ็รูปเพือ่จดัเกบ็และส่งสินค้า 

	 	 เข้ายังโรงงานผลิตสินค้า	จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของ 

	 	 ลูกค้า	 หรือ	 ใช้ในการเก็บสินค้าส�าเร็จรูปของลูกค้า 

	 		 เพื่อ	รอการจัดส่งไปยังลูกค้าในประเทศ	หรือ	จัดส่ง 

	 	 ไปยังต่างประเทศ	

	 	คลังสินค้าท่ีออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย	 (Dedi- 

	 	 cated	Warehouse)	เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อ 

	 	 ลูกค้าเฉพาะราย	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
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	 	 ลูกค้ารายนั้นๆ	 เช่น	 เป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นท่ี 

	 	 ที่ลูกค้าต้องการ	 โดยอาจจะอยู่ใกล้กับโรงงานของ 

	 	 ลกูค้า	หรือ	อยู่ใกล้กับลูกค้าของลูกค้า	หรือออกแบบ 

	 	 เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านอืน่ๆ	ของลกูค้า	โดย 

	 	 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท	กับลูกค้า

	 	บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า	 (Onsite	Warehouse 

	 	 Management)	 โดยบริษัทให้บริการบริหารคลัง 

	 	 สนิค้าให้กับคลงัสนิค้าของลกูค้าเอง	ด้วยการออกแบบ 

	 	 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า	 การวางแผน 

	 	 ก�าลงัคนในคลงัสนิค้า	การจดัหาก�าลงัคนในการปฏบิตัิ 

	 	 การ	และการควบคมุการท�างานภายในคลงัสนิค้าของ 

	 	 ลูกค้าให้เป็นไปตาม	 ดัชนีชี้วัดผลงาน	 (KPI)	 ที่ตกลง 

	 	 กับลูกค้า
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 4. การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross 
Border Service: CBS)
	 	 จากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ

เพือ่นบ้านต่างๆ	ทัง้มาเลเซีย	กมัพชูา	ลาว	พม่า	ซึง่ได้มกีารตดิต่อ

ค้าขายและขนส่งสินค้าตามชายแดนกันเป็นปรกติอยู่แล้ว	 ต่อ

มาได้มีการพัฒนาการขนส่งเข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับ

ประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม	เช่น	การขนส่งผ่านแดนไปยังสิงคโปร์

ผ่านทางมาเลเซยี	การขนส่งผ่านแดนไปยงัเวยีดนาม	ผ่านทางลาว	

ในปัจจุบันนี้	 ได้มีการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องเข้าสู่ประเทศที่มี

พรมแดนเช่ือมโยงตดิต่อกนัเพิม่เตมิ	เช่นการขนส่งผ่านแดนไปยงั

จีน	ผ่านทางเวียดนามและลาว	ในปัจจุบันนี้บริษัทฯ	สามารถให้

บรกิารขนส่งสนิค้าผ่านแดนจาก	สงิคโปร์	ไปยงัจนีได้	โดยการรับ

สินค้าจากสิงคโปร์	และด�าเนินการขนส่งผ่านมาเลเซีย	ไทย	ลาว	

และเวียดนาม	ก่อนเข้าสู่ประเทศจีน

เส้นทางที่บริษัทฯ ให้บริการเป็นประจ�าในปัจจุบัน

	 สาเหตทุีบ่ริษทัฯ	เน้นการให้บรกิารในเส้นทางนีเ้นือ่งจาก

เป็นพ้ืนที่ตลาดหลักของลูกค้าอยู่แล้ว	 อีกทั้งท่ีผ่านมาการขนส่ง

สินค้าทางทะเลประสบปัญหาด้านต่างๆ	 ทั้งสภาพภูมิอากาศ	

ความคับคั่งของปริมาณตู้สินค้า	 ท�าให้การขนส่งเกิดความล่าช้า	

การให้บรกิาร	Cross	Border	Service	(CBS)	จงึเป็นอกีหนึง่ทาง

เลือกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ	

	 อีกทั้งเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการขนส่ง

ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน-จีน	และการขนส่งโดยเส้นทาง

นี้สามารถท่ีจะเช่ือมต่อการขนส่งโดยรถไฟบรรทุกสินค้าจากจีน	

(China	Railways	Express)	ไปยังประเทศต่างๆ	ในทวีปยุโรป	

ภายใต้โครงการ	One	Belt,	One	Road	(OBOR)	ของประเทศจีน

	 ในปัจจบัุนบรษิทัฯ	เน้นให้บรกิาร	Cross	Border	Service	

(CBS)	ทั้งในรูปแบบของ	Full	Truck	Load	(FTL)	และ	Less	

than	Truck	Load	(LTL)	ผ่านสองเส้นทางหลัก	ได้แก่	

	 1.	ไทย-จีน	

	 2.	ไทย-พม่า
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รูปแบบกำรให้บริกำรขนส่งผ่ำนแดน	FTL	ไทย-จีน

รูปแบบกำรให้บริกำรขนส่งผ่ำนแดน	FTL	ไทย-พม่ำ

	 การให้บริการ	Cross	Border	Service	(CBS)	ในรูปแบบ

ของ	Full	Truck	Load	(FTL)	ของบริษัทฯ	มีความแตกต่างจาก

ผู้ให้บริการอื่นๆ	ในตลาด	ดังนี้

	 1.		ตูส้นิค้าทีล่กูค้าผูส่้งสนิค้าท�าการบรรจุสนิค้าทีโ่รงงาน 

		 	 (ต้นทาง)	จะเป็นตู้สินค้าตู้เดียวกับที่ลูกค้าผู้รับสินค้า 

	 	 ได้รับที่ปลายทาง

	 2.	 บริษัทฯ	ใช้ระบบ	LOLO	ในแต่ละด่านชายแดน	ใน 

	 	 การการยกตู้สินค้าทั้งตู้จากรถคันหนึ่งไปยังรถอีกคัน 

	 	 หนึง่	โดยวธินีี	้สนิค้าจะไม่มกีาร	Transload	หรอืการ 

		 	 Unload	สินค้าออกจากตู้หนึ่งไป	Load	ใส่อีกตู้หนึ่ง 

	 	 ตามด่านชายแดนต่างๆ	 ท�าให้ลดความเสียหายของ 

	 	 สินค้า

	 3.	 รถของบริษัทฯ	ติดตั้งระบบ	Air	 Suspension	 เพื่อ 

	 	 ลดการสั่นสะเทือน	ตลอดเส้นทางการขนส่ง	ซึ่งเป็น 

	 	 ระบบที่ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับตัวสินค้า

	 4.	 บริษัทฯ	 เน้นเรื่องความปลอดภัยของสินค้า	 โดยใช้ 

	 	 ระบบ	Smart	Log	ท�าให้ตูค้อนเทนเนอร์ของบริษัทฯ 

	 		 ไม่สามารถเปิดโดยบุคคลอื่นๆ	จากภายนอกตู้ได้

 COUNTRY		 THAILAND		 	 LAOS		 	 VIETNAM		 CHINA
 BORDER MUKDAHAN SAVANNAKHET DANSAVANH LAO BAO  LANGSON PINGXIANG

 COUNTRY		 THAILAND		 	 MYANMAR
 BORDER MAE SOT MYAWADDY

SHIPPER

SHIPPER FACTORY

 17 Hrs. 5 Hrs. 21 Hrs. 38 Hrs.
 (750 km.) (240 km.) (840 km.) (2,280 km.)

 21 Hrs.  15 Hrs. 
 (550 km.)  (510 km.) 

CONSIGNEE

CONSIGNEE  FACTORY

DAY 5

DAY 3

DAY 3

DAY 2DAY 2

DAY 2DAY 1

DAY 1

Check
Point 1

Check
Point 1

Check
Point 3

Check
Point 3

Check
Point 2

Check
Point 2

Check
Point 4

Check
Point 4

(10.00 am. - 8.00 pm.)
daily

(10.00 am. - 8.00 pm.)
daily

(10.00 am. - 6.30 pm.)
daily

(9.00 am. - 7.00 pm.)
daily

Customer Operating
Mon-Fri

(09.00 am.-07.30 pm.)
Sat-Sun

(09.30 am.-05.30 pm.)

Truck 1 Truck 3Truck 2

Truck 1 (TH Truck) Truck 2 (MM Truck)
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	 5.	 บริษัทฯ	 มีระบบการตรวจสอบและดูแลจัดการ 

	 	 เส้นทางการเดินทางของรถบรรทุก	 โดยศูนย์ควบคุม 

	 	 เส้นทาง	(Command	Center)	ตลอด	24	ชั่วโมง

	 จะเห็นได้ว่าบริการ	Cross	Border	Service	(CBS)	ของ 

บริษัทฯ	 ถือเป็นอีกบริการหนึ่ง	 ที่สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้า

ได้เป็นอย่างดี

 กำรตลำดและกำรแข่งขัน
 กลยุทธ์ทางการตลาด
	 จากการที่ผู ้บริหารของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเป็นผู้

ที่มีประสบการณ์	 ความรู้	 และความช�านาญในธุรกิจให้บริการ 

รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทาง

อากาศ	 รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วย

รถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง	 จึงสามารถพัฒนาบริษัทฯ	 ให้เป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวาง	 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับจัดการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศทีม่คีณุภาพมาตรฐาน	และมบีรกิารทีค่รบ

วงจร	ทัง้ในด้านความหลากหลายของประเภทการให้บริการและ

ความครอบคลุมในเส้นทางขนส่งในหลายประเทศ	รวมทัง้ระบบ

บรหิารจดัการส�าหรบัการให้บรกิารรบัจัดการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน	 ISO9001:	 2015	 จาก	

TUV	 NORD	 โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์ท่ีดี

กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ	 ทั้งนี้	 บริษัทมี

กลยุทธ์ในการแข่งขัน	เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมรวมทั้งเพื่อ

เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

 (1)  การให้บริการในหลายรูปแบบ 
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการให้บริการในหลายรูปแบบ

โดยให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	 ทั้งตลาดสินค้า 

น�าเข้าและส่งออก	 โดยการขนส่งทั้งทางทะเล	 (แบบเต็มตู้และ 

แบบไม่เต็มตู ้)	 และทางอากาศ	 เพื่อรองรับความต้องการท่ี 

หลากหลายของลูกค้าซึ่งเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมการจอง

ระวางภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด,	 ด�าเนินการด้านพิธีการศุลกากร 

ท้ังต้นทางและปลายทาง,	จัดหาคลงัสนิค้าและกระจายสนิค้า,	จดั

ท�าเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับการขนส่งทัง้หมด,	การจดัหารถบรรทกุ

เพื่อรับ-ส่งสินค้า,	 บริการอื่นๆ	 เช่น	 จัดท�าหีบห่อ	 (กรณีลูกค้า

ร้องขอ),	 จัดท�าประกันภัยสินค้า	 เป็นต้น	 ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ

การน�าเข้า-ส่งออก	 ดูแลและติดตามสถานะสินค้าจนถึงเมืองท่า

ปลายทาง	ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ	ในการ

ด�าเนนิการจดัการเพือ่ให้สนิค้าถงึผูร้บัอย่างปลอดภยัตามเวลาที่

ก�าหนด	ซึง่การให้บรกิารทีค่รบวงจรดังกล่าวเป็นการเพิม่มูลค่าให้

กับบริการ	และเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า	ช่วยลด

ต้นทุนและลดข้ันตอนในการติดต่อสื่อสารกับหลายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องโดยบริษัทเน้นการให้บริการแบบประตูสู่ประตู	 (Door	

to	 Door)	 คือ	 การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตู

โรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้า

ปลายทาง	และ	แบบ	Ex-work	คอื	การให้บรกิารรับจดัการขนส่ง

สนิค้าทีผู่น้�าเข้ารบัผดิชอบภาระค่าขนส่งตัง้แต่หน้าประตโูรงงาน

ผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง	

 (2)  การให้บริการอย่างมีคุณภาพ

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยให้ความส�าคัญกับคุณภาพ

ของงานบริการที่น�าเสนอต่อลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของ

ลูกค้า	 ซ่ึงต้องรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 และน่าเช่ือถือ	 โดยเริ่มจากการ

ศกึษาความต้องการของลกูค้า	จดัรปูแบบและเส้นทางการขนส่ง

ที่เหมาะสม	โดยจะเสนอรูปแบบการขนส่งอย่างน้อย	3	รูปแบบ

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า	 และเมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกแล้ว	

บริษัทจะติดต่อสายการเดินเรือ/	 สายการบินเพื่อจอง/	 ต่อรอง

ค่าระวาง	 ประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศ	 รับผิดชอบ

งานด้านเอกสารท่ีเก่ียวกับการจัดการขนส่งสินค้าท้ังหมดอย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว	 ตลอดจนให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับ

ลกูค้า	ท�าให้ได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ

เรือ่ยมา	เพือ่เป็นการควบคมุคณุภาพของการให้บรกิารแก่ลกูค้า	

ความถูกต้องแม่นย�าด้านเอกสารเป็นสิ่งส�าคัญ	 และเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ	 บริษัท

ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพและ

ลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน	 โดยบริษัทได้รับใบรับรองการ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คณุภาพโลจสิตกิส์	กรมพฒันาธรุกิจการค้า	กระทรวงพาณชิย์ใน 

ปี	 2556	 และใบรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ 

โลจิสติกส์ใน	 “ระดับดี”	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวง

พาณิชย์ในปี	 2555	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้รับรางวัลสุดยอด	

SMEs	แห่งชาติ	กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์	จาก	สสว.	ในปี	2553	ปี	

2554	และปี	2555

 (3) การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

	 	 ธรุกจิของบรษิทัฯ	ครอบคลมุการให้บรกิารทัง้ในและ

ต่างประเทศ	 ดังนั้นการมีสาขาในต่างประเทศจะท�าให้บริษัทมี

ความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็ว	 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ซึ่งเป็นตลาดท่ีมี

ศักยภาพ	และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
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 (4) ความช�านาญด้านภูมิศาสตร์

	 	 บริษัทฯ	 มีความช�านาญด้านภูมิศาสตร์	 โดยมีความ

เชีย่วชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล	ไทย-สหรัฐอเมรกิา	

มากว่า	20	ปี	สามารถรบัและส่งมอบสนิค้าได้ทกุรฐัของประเทศ

สหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู	 (Door	 to	 Door)	 ทั้ง

ประเภทขนส่งแบบเต็มตู้	 (FCL)	 และแบบไม่เต็มตู้	 (LCL)	 ด้วย

รัฐบาลสหรัฐอเมริกันมีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกิจรับจัดการ

ขนส่งสินค้า	 คือ	 จะต้องมีการวางทัณฑ์บน	 (Bonded)	 กับทาง	

FMC	Regulation	(Federal	Maritime	Commission)	เป็นเงนิ	

150,000	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 

ที่อาจจะได้รับความเสียหายจากการขนส่ง	 ซึ่งต่างจากตลาดอื่น

ที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าวรองรับ	 โดยบริษัทได้มีการด�าเนินการ 

ดังกล่าวกับทาง	FMC	แล้ว	ดังนั้น	จึงเป็นการลดคู่แข่งให้น้อยลง	

ถือเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท	นอกจากนี้	การใช้บริการกับสาย

การเดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทาง	 ไทย-สหรัฐอเมริกา	 ไม่ว่าจะเป็น 

ผูส่้งออกหรือบริษัทรบัจัดการขนส่งสนิค้า	จะต้องมกีารท�าสญัญา

บริการ	(Services	Contract)	กับสายการเดินเรือจึงจะสามารถ 

ใช้บรกิารได้	โดยปัจจุบันบริษทัมสีญัญาบริการกบัสายการเดนิเรอื 

ที่วิ่งอยู่ในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาประมาณ	 7	 บริษัท	 และ

มีตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา	 เพื่อท�าหน้าที่ประสานงาน 

จัดการด้านพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้าไปถึงท่าเรือ	 ตลอดจน 

จัดส่งสินค้าให้กบัผูร้บัปลายทาง	ซึง่ตวัแทนต่างประเทศดงักล่าว

เป็นตัวแทนที่บริษัทท�างานร่วมกันมานานกว่า	20	ปี	นอกจากนี้ 

บริษัทย่อยมีประสบการณ์และความช�านาญในการให้บริการ

ขนส่งทางอากาศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และประเทศจนี	

 (5) ความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญ 

	 	 เน่ืองจากธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจให้

บริการ	 บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะต้องเป็นผู้มีความ

รู้มีประสบการณ์และความช�านาญ	 ท�างานด้วยความถูกต้อง	

แม่นย�า	 มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ	 และมีจิตใจรักการ

บริการ	 (Service	Mind)	 ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิด

ความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ	 โดยบริษัท

มกีารวางแผนด้านบุคลากรและพฒันาความรูค้วามสามารถเพือ่

ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ	 โดยมุ่งเน้นการสรรหา

บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทฯ	 และ

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการฝึกอบรม

พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีการจัดท�าแผนการอบรม

พนักงานประจ�าปี	 โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่าง

น้อย	5	หลักสูตรต่อปีและหรือ	48	ชั่วโมงต่อปี	เพื่อให้เกิดความ

รู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน	 จัด 

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อก�าหนดและพิจารณา 

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม	เพือ่จงูใจให้บุคลากรเกดิขวญัและก�าลัง

ใจในการท�างาน	โดยพนกังานของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมอีายุ

การท�างานเฉลีย่ประมาณ	5	ปี	นอกจากนี	้การให้บรกิารรบัจดัการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎ

ระเบียบต่างๆท่ีบังคับใช้ในการส่งออกหรือน�าเข้า	 โดยบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญ

เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า	 โดยมีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ช�านาญการศุลกากรประจ�าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยรวม	6	ตน 

เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ	ได้

 (6) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
	 	 ธุรกิจของบริษัทฯ	 เติบโตมาจากการให้บริการรับ 

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลเป็นหลัก	 โดยมี

ความช�านาญในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกามากว่า	 20	 ปี	 จึง

ท�าให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับสายการเดินเรือท่ีวิ่งอยู่ในเส้นทาง

ดังกล่าว	 ต่อมาบริษัทมีการขยายเส้นทางการบริการในเส้นทาง

อื่นมากข้ึน	 จึงท�าให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการเดินเรือเพ่ิม

ขึน้	ซึง่ปัจจบุนับรษิทัฯ	มกีารจดัหาระวางเรอืจากสายการเดนิเรือ

รวมกว่า	15	ราย	และธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่งเติบโตมาจากการ 

ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศเป็นหลัก 

จงึท�าให้มคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัสายการบนิกว่า	10	ราย	นอกจาก

นี้	ตัวแทนต่างประเทศ	(Oversea	Agent)	ถือเป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจหรือคู่ค้าที่ส�าคัญ	 ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทและ

บริษัทย่อยในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการจัดการการ

ขนส่งในเขตประเทศท่ีตัวแทนแต่ละรายดูแล	 ปัจจุบันบริษัทมี

ตัวแทนในประเทศต่างๆ	 ครอบคลุมกว่า	 100	 ประเทศทั่วโลก	

นอกจากนี้	 บริษัทและบริษัทย่อยยังเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก 

ต่างๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 ได้แก่	 TIFFA,	 TAFA,	 CGLN 

ภายใต้	WCA	Family	Network

 (7) ความสามารถในการบริหารต้นทุน
	 	 ด้วยบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการใน

ธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน	 โดย

ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้มีปริมาณการขนส่งอย่าง

สม�า่เสมอ	โดยบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะมกีารวางแผนและจอง

ระวางเรอื/	เครือ่งบนิในปรมิาณมาก	ส่งผลให้บรษิทัฯ	และบริษทั

ย่อยสามารถเจรจาต่อรองราคากบัสายการเดนิเรอื/	สายการบนิ	

เพื่อบริหารต้นทุนค่าระวางซึ่งเป็นต้นทุนหลัก	 โดยการบริหาร

ต้นทนุดงักล่าวเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัให้กับบรษิทัและ
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บรษิทัย่อย	ในการน�าเสนอราคาแก่ลกูคา้	ซึง่จะช่วยลดต้นทนุใน

การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

 (8) รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน
	 	 ลูกค้าปัจจุบันเป็นฐานลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับ

บริษัท	 ดังนั้น	 บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความส�าคัญกับการ

รักษาฐานลูกค้าดังกล่าวให้มากท่ีสุด	 ซึ่งจะเน้นการสร้างสาย

สัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว	 โดยพนักงาน

จะติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	ทั้งการเข้าเยี่ยมเยียน

ด้วยตัวเอง	หรือ	ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์	เพื่อสอบถามถึงความ

ต้องการใช้บริการและเสนอการบริการได้ทันกับความต้องการ	

เนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่เป็นผูน้�าเข้า-ส่งออก	ซึง่มคีวามต้องการ

ใช้บริการอยู่อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ	 โดยจะพยายามให้กลุ่ม

ลูกค้าปัจจุบันเพ่ิมปริมาณการใช้บริการมากย่ิงข้ึนให้ครอบคลุม

ทุกด้าน	ทั้งนี้	กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้	ยังประกอบ

ด้วย	 การรักษาคุณภาพการบริการ	 ความสะดวกในการติดต่อ

สื่อสาร	 การส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาที่ก�าหนด	 ซึ่งบริษัทมีการ

จดัท�าแบบสอบถามความพงึพอใจของลกูค้า	เพือ่น�ามาปรบัปรงุ

การให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 (9) การขยายการให้บริการ
	 	 บริษัทฯ	 มีแผนเพิ่มการให้บริการในลักษณะการ 

ต่อยอดการให้บรกิารกบัลกูค้ารายใดรายหนึง่	เช่น	การให้บรกิาร

ท้ังด้านน�าเข้าและส่งออก	 หรือทางเรือควบคู่ไปกับทางอากาศ	

รวมทั้งการให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่ง	 หรือแม้

กระทั่งการขยายขอบเขตเมืองท่า	(Port)	นอกจากนี้ยังขยายไป

ยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	 เช่น	การให้บริการคลังสินค้า	 โดยบริษัทฯ	

มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

การบริการ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังขยายสาขาไปยังต่างประเทศ	

เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม	 ตลอดจนขยายฐานลูกค้าไป

ยังตลาดใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละ 

อุตสาหกรรมที่มีความแตกต่าง	 โดยมีการจัดท�าเว็บไซต์ 

(Website)	ของบริษัทและบริษัทย่อย	ได้แก่	www.wice.co.th	

เพือ่ให้บรกิารของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยเป็นทีรู่จ้กัแก่คนทัว่ไป	

และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น

 ประเภทกำรบริกำร  ประเภทสินค้ำหลัก  ประเทศน�ำเข้ำ-ส่งออกหลัก

	 บริการ	Sea	Freight	 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส�านักงาน/คอมพิวเตอร์,	 สหรัฐอเมริกา,	ญี่ปุ่น,	จีน,
	 	 ชิ้นส่วนยานยนต์,	อาหารกระป๋อง,เหล็กและวัสดุ	 และประเทศในกลุ่มอาเซียน
	 	 ก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง	

	 บริการ	Air	Freight	 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,	ชิ้นส่วนยานยนต์	 จีน,	ฮ่องกง,	สิงคโปร์

							นอกจากนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยสามารถให้บริการรับ

จัดการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรม

อื่นๆ	เช่น	เคมีภัณฑ์	เสื้อผ้า	พลาสติก	เป็นต้น	โดยสามารถแบ่ง

กลุ่มลูกค้าหลักๆ	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ดังนี้	

	 (1)	 กลุ ่มผู ้ประกอบการเพ่ือการน�าเข้าและส่งออก

(Importer	&	Exporter)	เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ	และ

บริษัทย่อย	โดยปี	2562	มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	90%	ของราย

ได้จากการบริการ	

	 (2)	 กลุ่มผู้ให้บริการรับจัดขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(Co-Loader)	 เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ

บริษัทฯ	 คือ	 ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ทางทะเล	 ซ่ึงไม่มีสัญญาบริการ	 (Service	 Contract)	 กับสาย

เรือ	หรือเป็นบริษัทฯ	ที่มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะใช้บริการ

แบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องใช้บริการของ 

บรษิทัฯ	ทัง้แบบเตม็ตูแ้ละแบบไม่เตม็ตูท้ัง้นี	้ลกูค้ากลุม่นีถ้อืเป็น

พนัธมติรทางการค้ากบับรษัิทฯ	โดยปี	2562	มสีดัส่วนคดิเป็นร้อย

ละ	10%	ของรายได้จากการบริการ

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าใน

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิทัและบรษัิทย่อยเป็นกลุม่ลกูค้าขนาดกลางถงึขนาดใหญ่	โดยพจิารณาถงึปรมิาณการใช้บรกิาร

และทุนจดทะเบยีน	รวมถงึความสามารถในการท�าก�าไร	ลกูค้าของบรษิทัและบรษิทัย่อยจะกระจายอยูใ่นอตุสาหกรรมต่างๆ	ซึง่สินค้า

หลักที่บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	ได้แก่	สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์	

ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทการใช้บริการของลูกค้าได้ดังนี้
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ประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง	โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เท่าน้ัน	ดงัน้ัน	ลูกค้าของบรษิทัฯ	และบรษัิทย่อยจะเป็นลกูค้าต่อเนือ่ง	ซึง่ใช้บรกิารรบัจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบรษัิทฯ	

หรือบรษิทัย่อย	โดยบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะให้บรกิารจัดหารถบรรทุกท่ีเหมาะสมกับสนิค้าเพือ่ไปรบัสนิค้าทีโ่รงงานของลกูค้ามา

ที่ท่าเรือเพื่อด�าเนินการส่งออก	หรือรับสินค้าจากท่าเรือไปส่งมอบที่โรงงานของลูกค้าในกรณีน�าเข้า	 เป็นต้น	ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า

ให้กับบริการและอ�านวยความสะดวกต่อลูกค้า	 ซึ่งท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรมากยิ่งข้ึน	 โดย

บริษัทฯ	มีสัดส่วนรายได้จากการบริการแบบครบวงจร	ดังนี้

  2560   2561   2562
 ล้ำนบำท  ร้อยละ ล้ำนบำท  ร้อยละ ล้ำนบำท  ร้อยละ

กลุ่มลูกค้ำ

	 กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ
	 ครบวงจร	 1,097.12	 78.57	 				1,514.38	 77.28		 1,146.30	 63

 กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ

	 1.	กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ	
	 	 Freight	อย่างเดียว	 209.40	 14.97	 288.85	 14.74	 349.09	 19

	 2.	กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ
	 	 เฉพาะ	Warehouse,
	 	 Custom	&	Transport	 89.85	 6.46	 156.38	 7.98	 316.08	 18

 รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 1,396.37 100 1,959.6 100 1,811.47 100

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

	 บริษทัฯ	และบรษิทัย่อยมลีกูค้ากระจายอยูใ่นอตุสาหกรรม

ต่างๆ	ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง	โดยลูกค้า	10	อันดับ

แรกในปี	2562	มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ	40%	ของราย

ได้จากการบริการ	 โดยไม่มีลูกค้ารายใดมีสัดส่วนรายได้เกินร้อย

ละ	10	ของรายได้จากการบริการ	

 นโยบายการก�าหนดราคา
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะ

สมแก่ลูกค้า	 ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเง่ือนไข

 ชนิดของกำรให้บริกำร กำรคิดค่ำบริกำร

 SEA	FREIGHT(EXPORT/IMPORT)	 FCL:	คิดตามจ�านวนตู้สินค้า	และขนาดของตู้สินค้า	และเส้นทาง

	 	 LCL:	คิดตามปริมาตร	(ลูกบาศ์กเมตร)หรือ	คิดตามน�้าหนัก	(ตัน)

	 	 แล้วแต่ว่าจ�านวนใดมากกว่า

	 AIR	FREIGHT(EXPORT/IMPORT)	 คิดตามนหนัก	(กิโลกรัม)	หรือ	คิดตามปริมาตร	(ลูกบาศ์กเมตร)	แล้วแต่ว่า	

	 	 จ�านวนใดมากกว่า

	 CUSTOMS	 คิดตามจ�านวนใบขนสินค้า	และจ�านวนตู้	และประเภทของสินค้า

	 TRANSPORT	 คิดตามชนิดของรถ	และระยะทาง

	 WAREHOUSE	 คิดตามพื้นที่การใช้งาน	และค่าจัดการ	(Handling)	และระยะเวลา

ของการบริการ	 โดยกระบวนการให้บริการรับจัดการขนส่งทั้ง

ในและระหว่างประเทศจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้าแต่ละราย	 ทั้งนี้	 ปัจจัยส�าคัญที่น�ามาพิจารณาในการ

คิดค่าบริการ	ได้แก่	รูปแบบการขนส่ง	เส้นทางการขนส่ง	ระยะ

เวลาในการขนส่ง	 ปริมาณสินค้า	 ประเภทสินค้า	 เป็นต้น	 โดย

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะคิดค่าบริการตามประเภท/ลักษณะ

การให้บริการ	ดังนี้
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โดยมีนโยบายการก�าหนดราคาดังนี้

	 1.	 ก�าหนดราคาตามงบประมาณของลกูค้า	โดยน�าเสนอ 

	 	 บริการต่างๆ	ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการภายใต้ 

	 	 งบประมาณที่ลูกค้าก�าหนด

	 2.	 ก�าหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตราก�าไร 

	 	 ขั้นต้นท่ีเหมาะสม	 และเป็นไปตามภาวะของอุปสงค์ 

	 	 และอุปทานในตลาด	โดยจะก�าหนดราคาให้สามารถ 

	 	 แข่งขันในตลาดได้	

	 3.	 ก�าหนดราคาเทียบกับคู่แข่ง	 แต่เสนอการให้บริการ 

	 	 ทีม่ากกว่า	โดยค�านึงถงึต้นทนุทีแ่ท้จรงิและโอกาสทาง 

  ธรุกจิทีจ่ะได้ฐานลกูค้าใหม่ๆ	เป็นปัจจยัในการตัดสนิใจ 

	 ทั้งนี้	 บริษัทจะพิจารณาการก�าหนดราคาจากภาวะการ

แข่งขันของตลาดในขณะนั้นและความต้องการของลูกค้าแต ่

ละรายควบคู่กันไป

 การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
	 ช่องทางการจ�าหน่ายของบรษัิทฯ	และบริษัทย่อยแบ่งเป็น	

2	ช่องทาง	ดังนี้

	 1.	 การติดต่อลูกค้าโดยตรง	 เป็นการติดต่อกับลูกค้า 

	 	 โดยตรงผ่านทางทีมขายของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย 

	 		 หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และบริษัท 

	 	 ย่อย	ได้แก่	www.wice.co.th		การเสนอบริการโดย 

	 	 การติดต่อลกูค้าโดยตรงคิดเป็นสดัส่วนเฉลีย่ประมาณ 

	 	 ร้อยละ	80	ของรายได้จากการบริการ	โดยบริษัทจะ 

	 	 มีทีมขายท�าหน้าที่ติดต่อและเข้าพบลูกค้า	 เพื่อน�า 

	 	 เสนอบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า	ซึ่งเมื่อบริษัทได้ 

	 	 รบัโอกาสในการให้บริการแล้ว	ลูกค้ามักจะใช้บริการ 

	 	 อย่างต่อเนือ่ง	ปัจจุบนับริษัทมทีมีขายซึง่มหีน้าทีค่วาม 

	 	 รับผิดชอบหลัก	คือ		

  		 ดูแลลูกค้าปัจจุบัน	(Active	Clients)	ตอบสนอง 

	 	 	 ความต้องการของลูกค้า	 รวมถึงการสร้างความ 

	 	 	 สัมพันธ์อันดีและพยายามเสนอบริการให้ลูกค้า 

	 	 	 ใช้บริการเพ่ิมขึ้นเพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดในฐาน 

	 	 	 ลูกค้าเก่า		

  	 มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดเป้าหมายท่ี 

	 	 	 ก�าหนดไว้	เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

	 	 	 ในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกัน

 2. การติดต่อลูกค้าโดยผ่านตัวแทนในต่างประเทศ 

	 	 (Oversea	Agent)	คดิเป็นสดัส่วนเฉลีย่ประมาณร้อย 

	 	 ละ	 20	 ของรายได้จากการบริการ	 ซึ่งตัวแทนใน 

	 	 ต่างประเทศท�าหน้าทีเ่ป็นผูต้ดิต่อประสานงานในการ 

	 	 บริการจัดการขนส่งในประเทศที่ตนเองเป็นผู้ดูแล 

	 	 ให้แก่บรษิทัฯ	และบรษัิทย่อย	ซึง่ถอืเป็นคูค้่าทางธุรกจิ 

	 	 โดยตวัแทนในต่างประเทศกจ็ะแนะน�าหรอืมอบหมาย

	 	 ให้บริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าของตัวแทนดังกล่าวในการ 

	 	 บริการจัดการขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกัน	

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้เข้าร่วมเป็นภาคสีมาชกิต่างๆ	ทัง้ในและ

ต่างประเทศ	ซึ่งได้แก่	TIFFA,	TAFA,	CGLN	ภายใต้	WCA	Family 

Network	 ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้าและลูกค้ารู้จัก

บริษัทอีกช่องทางหนึ่ง

 ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
 ภาวะอุตสาหกรรม
	 “การบริหารจัดการโลจิสติกส์	 หมายถึง	 กระบวนการ

ท�างานต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการวางแผน	การด�าเนนิงาน	และการ

ควบคุมการท�างานขององค์กร	 รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล

และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง	ให้เกิดการเคลื่อนย้าย	การ

จดัเกบ็	การรวบรวม	การกระจายสนิค้า	วตัถุดบิ	ช้ินส่วนประกอบ	

และการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	 โดย

ค�านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ”	

(ที่มา:	นิยามของ	Council	of	Logistics	Management)

	 รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�าปี	 2562	

รายงานว่า	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี	2561	มีมูลค่า

รวม	2.11	ล้านล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.1	จากปี	2560	หรือ

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	 13.60	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ	 โดยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ	 13.80	 ในปี	 2560	

โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์	ประกอบด้วย	ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า	

ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง	และต้นทุนการบริหารจัดการ 

ด้านโลจิสติกส์	 โดยต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบหลัก

ของต้นทุนโลจิสติกส์รวมของไทย	 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย

ละ	54.10	ของต้นทุนโลจิสตกิส์รวม	รองลงมา	คอื	ต้นทุนการเกบ็

รกัษาสนิค้าคงคลงั	และต้นทนุการบรหิารจดัการ	คดิเป็นร้อยละ	

36.80	และร้อยละ	9.10	ของต้นทุนโลจิสตกิส์รวม	ตามล�าดบั	โดย

องค์ประกอบทั้ง	3	ส่วนคิดเป็นร้อยละ	7.3	ร้อยละ	4.9	และร้อย

ละ	1.2	ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	ตามล�าดบั	(ท่ีมา:	ศนูย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ส�านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม)	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าท้ังมูลค่าการน�าเข้า

และการส่งออก	ดังแสดงตามตารางด้านล่าง
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  มูลค่ำกำรส่งออก

 2560 2561 2562

 ปี มูลค่ำกำรค้ำ มูลค่ำกำรส่งออก มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ

	 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

	 2561	 16.19	 8.09	 8.10

	 2562	 15.07	 7.03	 7.44

(หน่วย	:	ล้านล้านบาท)

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

	 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีะบบเศรษฐกจิแบบเปิด	(Open	Economy)	คอื	เป็นประเทศทีต่ดิต่อท�าการซือ้ขายสนิค้าและ

บริการกบัประเทศเพือ่นบ้าน	การค้าระหว่างประเทศจงึมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาและผลกัดนัให้เศรษฐกจิของประเทศขยายตวั	

โดยตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	5	อันดับแรกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด	สรุปได้ดังนี้

	 จากข้อมลูในตารางข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าในปี	2562	ประเทศไทยมมีลูค่าการส่งออกไปประเทศสหรฐัอเมรกิามากทีส่ดุ	แซง

หน้าประเทศจีนที่เป็นล�าดับ	1	ในปี	2560	และ	2561		ล�าดับถัดมาคือ	ประเทศญี่ปุ่น	ประเทศเวียดนาม	ตามล�าดับ

	 โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย	ประกอบด้วย	สินค้าอุตสาหกรรม	สินค้าเกษตรกรรม	สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร	และสินค้า

แร่และเชื้อเพลิง	โดยสินค้าส่งออกในปี	2562	ที่มีมูลค่าสูงสุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	1)	รถยนต์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	2)	เครื่อง

คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	3)	อัญมณีและเครื่องประดับ	4)	ผลิตภัณฑ์ยาง	5)	เม็ดพลาสติก	

	 ทั้งนี้	ตลาดน�าเข้าส�าคัญของไทย	5	อันดับแรก	ประกอบด้วย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศจีน	ประเทศญี่ปุ่น	ประเทศ

เวียดนาม	และประเทศฮ่องกง	โดยมีมูลค่าการน�าเข้า	ตามล�าดับ	ดังนี้

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

	 1	 สหรัฐอเมริกา	 0.90	 0.90	 0.97

	 2	 จีน	 1.00	 0.97	 0.90

	 3	 ญี่ปุ่น	 0.75	 0.79	 0.76

	 4	 เวียดนาม	 0.39	 0.41	 0.37

	 5	 ฮ่องกง	 0.42	 0.40	 0.36

(หน่วย	:	ล้านล้านบาท)

 ล�ำดับ ประเทศ
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

  มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ

 2560 2561 2562

(หน่วย	:	ล้านล้านบาท)

	 โครงสร้างสินค้าน�าเข้าของไทย	 ประกอบด้วย	 สินค้า

วตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู	สนิค้าทนุ	สนิค้าเชือ้เพลงิ	สนิค้าอปุโภค

บริโภค	และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	โดยสินค้า

น�าเข้าในปี	2562	ที่มีมูลค่าสูงสุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	1)	น�้ามัน

ดิบ	2)	เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	3)	เครื่องจักรไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบ	4)	เคมีภัณฑ์	5)	แผงวงจรไฟฟ้า

 แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์
	 การบริการขนส่งและคลังสินค้าปี	 2562	 “ขยายตัวใน

อัตราที่ชะลอลง”สะท้อนจาก	GDP	สาขาการขนส่ง	สถานที่เก็บ

สินค้า	 และคมนาคมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	 5.8	 (%YOY)	

ลดลงจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	7.4	 (%YOY)	

ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภค	 ภาคเอกชน	 การส่งออกและ

การท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง	 อย่างไร

ก็ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและ	 การลงทุน 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเช่ือมโยงพืน้ทีท่างการค้าทัง้ในและต่างประเทศ 

มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้	ยงัคงส่งผลเชงิบวกท	าให้ความต้องการ	

บริการขนส่งและพื้นที่จัดเก็บสินค้ายังคงขยายตัว	 โดยเฉพาะ

ธุรกิจที่ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมและสินค้าแบบ

เร่งด่วน	 รวมไปถึง	 ธุรกิจคลังสินค้าที่มีระบบจัดการสินค้าที่ 

ทันสมัย	 (Premium	Warehouse)	 คลังสินค้าห้องเย็นควบคุม

อุณหภูมิ	(Cold	Storage)	และคลังสินค้า	รูปแบบใหม่ที่ไม่ต้อง

ใช้พืน้ทีข่นาดใหญ่แต่เน้นการบรหิารจดัการทีส่ะดวกรวดเรว็เพือ่

รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ	 E-Commerce	 โดย

คาดการณ์ปี	2562	นี้จะขยายตัวร้อยละ	6.6	(%YOY)	มีมูลค่า

ประมาณ	3.3	ล้านบาท

	  	 บริการขนส่งทางบก	มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจาก 

	 	 การส่งออกที่ยังคงขยายตัวได้	 รวมถึงการเติบโตของ 

	 	 การค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Commerce)	 ที่มีผล 

	 	 ให้รูปแบบการขนส่งเร่งด่วนเติบโตอย่างรวดเร็ว

  	 บริการขนส่งทางน�้า	 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง	 โดย 

	 	 เฉพาะอุตสาหกรรมเรือเทกอง	และบริการขนส่งทาง 

	 	 ทะเล	ตามความ	ต้องการทีเ่พิม่ขึน้และจ�านวนกองเรอื 

	 		 ในตลาดที่ลดลงต่อเนื่องหลายปีและ	 ยังได้รับปัจจัย 

	 	 บวกจากการส่งออก	 ท่ีคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อย 

	 	 เป็นค่อยไป

   บริการขนส่งทางอากาศ	มีแนวโน้มทรงตัว	โดยได้รับ 

	 	 ปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้	และ 

  มกีารเปิดเทีย่วบนิใหม่ต่อเนือ่งทัง้	ในและนอกประเทศ

 ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้า
	 ธรุกจิบรกิารขนส่งและคลงัสนิค้าในปี2562	มปัีจจยัเสีย่ง	ดงันี้

   การบริโภคภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มที่อาจส่ง 

  ผลกระทบต่อความต้องการบรกิารขนส่งและคลงัสนิค้า

   สงครามการค้าระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิา	นโยบาย 

	 	 กีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกา	 (ประธานาธิบด ี

	 	 โดนลัด์	ทรมัป์)	อาจส่งผลต่อภาวะการส่งออกของไทย 

    ต้นทุนของธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้ามี 

	 	 แนวโน้มปรบัตวัสงูข้ึน	อาทิ	ราคาเช้ือเพลงิ	ราคาทีดิ่น 

	 	 เปล่า	เป็นต้น	ท�าให้ผูป้ระกอบการต้องแบกรบัต้นทนุ 

  ที่เพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราก�าไรของผู้ประกอบการ

    จ�านวนผูป้ระกอบการทีเ่พิม่ขึน้ในธรุกจิบรกิารขนส่ง	 

	 	 อาจก่อให้เกดิการแข่งขันท่ีรนุแรงและผูป้ระกอบการ 

	 		 อาจต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพ่ิมการ 

	 	 ลงทุนเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

 ล�ำดับ ประเทศ

ทีม่า	:						ส่วนเศรษฐกจิรายสาขา	ศนูย์วจิยัเศรษฐกจิ	ธรุกจิและเศรษฐกจิ 

	 ฐานราก	ธนาคารออมสิน

	 1	 สหรัฐอเมริกา	 0.51	 0.49	 0.55	

	 2	 จีน	 1.51	 1.62	 1.58

	 3	 ญี่ปุ่น	 1.10	 1.14	 1.04

	 4	 เวียดนาม	 0.40	 0.43	 0.40

	 5	 ฮ่องกง	 0.27	 0.29	 0.27
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 องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับผู้ให้บริการจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ
	 FIATA	หรือ	“International	Federation	of	Freight	

Forwarders	Associations”	จัดตั้งขึ้นในกรุงเวียนนา	ประเทศ

ออสเตรยี	เมือ่วนัที	่13	พฤษภาคม	2469	เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหา

ผลก�าไร	 (Non-Governmental	 Organization:	 NGO)	 เป็น

องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นศูนย์รวมบริษัทรับจัดการขนส่ง

ระหว่างประเทศ	 (Freight	Forwarder)	ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากองค์สหประชาชาติและรฐับาลของประเทศสมาชกิเป็นอย่าง

ดี	ปัจจุบันเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์

กว่า	40,000	บริษัททั่วโลก	จุดประสงค์หลักขององค์กรคือ	การ

รวบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการขนส่งทั่วโลกให้เป็นหนึ่ง

เดียว	 และเป็นตัวแทนในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์

ของอุตสาหกรรมขนส่ง	โดยมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า

และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประชุมของหน่วยงานสากลต่างๆ 

ในเรื่องเกี่ยวกับการขนส่ง	 รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการ

บริการการขนส่งของบริษัทในธุรกิจขนส่งโดยการพัฒนาและ 

ส่งเสรมิเอกสารเก่ียวกบัการขนส่งและมาตรฐานการขนส่งให้เป็น

ระบบเดยีวกนัทัว่โลก	ซึง่สมาชกิจะต้องสนับสนุนจุดประสงค์ของ	

FIATA	และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่ง

สนิค้าระหว่างประเทศของไทย	หรอื	TIFFA	(Thai	International	

Freight	Forwarders	Association)	ซึ่ง	TIFFA	เป็นสมาชิกของ	

FIATA	ด้วย	สมาชกิของ	TIFFA	ต้องปฏบิติัตามข้อก�าหนดส�าหรบั

จรรยาบรรณวชิาชพีเพือ่รกัษาชือ่เสียงทีดี่ของวชิาชพีผูร้บัจดัการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยมีหลักการดังนี้

	 1.	 ด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพปกป้องผลประโยชน์ของ 

	 	 ผู้ใช้บริการ

	 2.	 แข่งขันอยู่บนรากฐานความยุติธรรมและเคารพใน 

	 	 สิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่น

	 3.	 ไม่เปิดเผยความลับทางธุรกิจของตนเอง	 ของคู่แข่ง 

	 	 หรือของผู้ใช้บริการ	

	 4.	 เคารพต่อกฎหมาย	 กฎระเบียบของสมาคมของ 

	 	 ประเทศตนเอง	และของประเทศอื่นๆ	ที่ติดต่อด้วย

	 5.	 เคารพต่อหลักสากลของการด�าเนินธุรกิจรับจัดการ 

	 	 ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

	 นอกจากนี้	 บริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ

ความสูญหาย	 ความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง

หลายรูปแบบ	ภายใต้สัญญาประกันภัยท่ีก�าหนดความคุ้มครอง

ให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ความรับผิดของ 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	พ.ศ.	2548	และสามารถสร้าง

ความม่ันใจให้กับผูใ้ช้บริการว่าจะได้รับการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 

หากเกิดความเสียหายจากการขนส่งได้

 ภาวะการแข่งขัน
	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาต	ิได้แบ่งโครงสร้างของบรกิารโลจสิตกิส์ไทยไว้เป็น	5	ประเภท	

ได้แก่	การขนส่งสนิค้า	การจดัเกบ็สนิค้า	บรกิารด้านพธิกีารต่างๆ	

บริการงานโลจิสติกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม	 และ

บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์	 ปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการ

ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยมี	5	กลุ่มหลัก	ได้แก่	ผู้ประกอบ

การขนส่งทางบก	 ขนส่งทางน�้า	 ขนส่งทางอากาศ	 ตัวแทนออก

ของและตัวแทนขนส่ง	และคลังสินค้า	รวมกว่า	10,000	บริษัท	

และกว่าร้อยละ	80	เป็นผูป้ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง

หรือ	SMEs	(ที่มา:	www.thai-aec.com)

	 จากสถิตฐิานข้อมลูของกรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวง

พาณชิย์	ซึง่ให้ความส�าคญัในการพฒันาธรุกิจให้บริการโลจสิตกิส์

ทีต่ัง้อยูใ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก	(EEC)	มากขึน้	เพือ่

รองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนได้

อย่างแข็งแรง	โดยปัจจุบัน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2562)	

มนีติบิคุคลให้บรกิารโลจสิตกิส์ใน	EEC	จ�านวนรวมทัง้สิน้	5,015	

ราย	ทุนจดทะเบียนรวม	34,465.57	ล้านบาท	แบ่งเป็น	จังหวัด

ชลบุรี	3,560	ราย	ทุนจดทะเบียน	22,942.01	ล้านบาท	จังหวัด

ระยอง	 933	 ราย	 ทุนจดทะเบียน	 3,599.99	 ล้านบาท	 และ	

ฉะเชิงเทรา	522	ราย	ทุนจดทะเบียน	7,923.57	ล้านบาท	ทั้งนี้	

จ�านวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในเขต	 EEC	 คิดเป็นร้อยละ	

20.18	 จากจ�านวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ท่ัวประเทศ	 ซึ่งมี

จ�านวนรวมทั้งสิ้น	24,852	ราย

		 ปัจจบุนั	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่31	พฤษภาคม	2562)	นติบิคุคล

ที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีจ�านวน	25,837	ราย	เพิ่ม

ขึ้นจากปี	2561	(24,091	ราย)	จ�านวน	1,746	ราย	คิดเป็นร้อย

ละ	7.24	และมีทุนจดทะเบียนรวม	322,523.03	ล้านบาท	โดย

ธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ทีม่กีารจดทะเบียนสงูสดุ	3	ล�าดบั	ได้แก่ 

การขนส่งทางบกและระบบท่อล�าเลียง	 18,494	 ราย	 (คิดเป็น 

ร้อยละ	 71.5)	 ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออก

ของ	3,719	ราย	(คิดเป็นร้อยละ	14.4)	และการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับสินค้า	 (จัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	

บริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง)	1,191	ราย	(คิดเป็นร้อยละ	4.6) 
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ผู้บริหารของบริษัทประมาณการมูลค่าธุรกิจรับจัดการขนส่ง

สนิค้าระหว่างประเทศจากรายได้ของผูป้ระกอบการทีเ่ป็นสมาชิก	

TIFFA	 ซ่ึงมีมูลค่ารวมประมาณ	 100,000	 ล้านบาท	 ถึงแม้ว่า

ตลาดโลจิสติกส์จะมีขนาดใหญ่แต่มีการแข่งขันกันสูง	 เนื่องจาก

ผู ้ประกอบในธุรกิจโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มจะมีความช�านาญ

เฉพาะ	การแข่งขันกันในธุรกิจจะเน้นที่ความช�านาญในเส้นทาง

และประเภทของสินค้า	 ความเร็วในการขนส่ง	 ความรวดเร็วใน

การตอบสนองต่อลูกค้า	 รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความ

ยดืหยุน่ของการให้บรกิารในราคาทีเ่หมาะสมและตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า	 กลุ่มผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น	2	กลุ่มหลัก	ได้แก่	กลุ่มบริษัทข้าม

ชาตกิบับริษทัร่วมทนุ	(Joint	Venture)		และกลุม่ผูป้ระกอบการ

ท้องถิ่น	(Local	Company)	โดยผู้ประกอบการกลุ่มที่	1	จะเป็น 

ผู้ครอบครองตลาดเนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางด้านขนาดและ

เครือข่าย	 แต่กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นของ

การให้บริการมากกว่า	 ซึ่งบริษัทจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านให้

บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มผู้ประกอบ

การท้องถิ่นโดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ถือเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญ

โดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการต่าง

ประเทศจ�านวนประมาณ	 5-6	 ราย	 ซึ่งมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่า

บริษัทและบรษิทัย่อย	อย่างไรกต็าม	บรษัิทมองว่าความสามารถ

ในการยืดหยุ่นของการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยที่ 

มากกว่า	รวมถงึการให้บรกิารทีค่รอบคลมุครบวงจร	ท�าให้บรษิทั

และบริษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง 

ดังกล่าวได้

	 ทั้งนี้	 การให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทาง

ทะเล	 (Sea	 Freight)	 ผู้น�าเข้า-ส่งออกสามารถเลือกใช้บริการ

จากสายการเดินเรือโดยตรง	 หรือ	 เลือกใช้บริการตัวแทนรับ

จัดการขนส่ง	อย่างไรกต็าม	สายการเดินเรอืส่วนใหญ่จะให้บรกิาร

ประเภทท่าเรือสู่ท่าเรือ	 (Port-to-Port)	 ด้วยปริมาณการขนส่ง

เยอะ	 ในขณะที่ตัวแทนรับจัดการขนส่งสามารถเสนอการให้

บริการที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า	ซึ่งผู้น�าเข้า-ส่งออก	มีแนวโน้มที่จะ

เลือกใช้ตัวแทนรับจัดการขนส่งเพิ่มขึ้น	ส�าหรับการให้บริการรับ

จดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ	(Air	Freight)	เนือ่งจาก 

ผู้ประกอบการสายการบินจะไม่มีการให้บริการตรงกับลูกค้า 

ดังนั้น	ผู้น�าเข้า-ส่งออกจะใช้บริการจากตัวแทนรับจัดการขนส่ง	

 ความได้เปรียบในการแข่งขัน
	 จุดเด่นในการแข่งขันส�าหรับธุรกิจให้บริการขนส่งของ

บริษัทอยู ่ที่ศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุม

ความต้องการของลูกค้า	 ปลอดภัย	 และตรงเวลา	 รวมถึงความ

พร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ	ซึ่งด้วยความรู้	ทักษะความ

ช�านาญ	 และประสบการณ์ท่ีผ่านมา	 ท�าให้บริษัทมีความพร้อม

ในด้านต่างๆ	 ในการแข่งขัน	 โดยผู้บริหารเช่ือว่าบริษัทมีจุดเด่น

ในการแข่งขัน	ดังต่อไปนี้

	 1.	 มีประสบการณ์ในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่าง 

	 	 ประเทศมานาน	มคีวามเชีย่วชาญในธรุกจิ	และได้รับ 

  ความไว้วางใจจากลกูค้ามาตลอดระยะเวลากว่า	20	ปี

	 2.	 มีการน�าเสนอบริการที่หลากหลายและครบวงจร 

	 		 (One	Stop	Service)	 ให้กับลูกค้า	 โดยสามารถให้ 

	 	 บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	 ทั้งการน�า 

	 	 เข้าและส่งออก	 โดยการขนส่งท้ังทางทะเล	 (แบบ 

	 	 เต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้)	 และทางอากาศ	 และการ 

	 	 ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร	 เพื่อรองรับความ 

	 	 ต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า	รวมถึงการให้บรกิาร 

	 	 ขนส่งสนิค้าแบบประตสููป่ระต	ู(Door	to	Door)	และ 

	 		 แบบ	 Ex-work	 ตลอดจนการให้ค�าปรึกษาในการ 

  จดัการระบบโลจสิติกส์เพือ่ให้สามารถประหยดัต้นทุน

	 	 ให้ลูกค้า

	 3.	 บคุลากรมคีวามรู	้ความสามารถ	และมคีวามช�านาญ 

	 	 ในงานที่รับผิดชอบ	 เช่น	 มีผู้ช�านาญการศุลกากรให้ 

	 	 ค�าปรกึษาด้านพิธกีารศลุกากรและสทิธปิระโยชน์ใน 

	 	 การน�าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ

	 4.	 มเีครอืข่ายทีด่กีบับรษิทัสายการเดนิเรือ/สายการบิน 

	 	 และตัวแทนในต่างประเทศ	 ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทาง 

	 	 ธุรกิจที่ส�าคัญ	 รวมท้ังบริษัทยังเป็นภาคีสมาชิกของ 

	 	 สมาคมจัดการขนส่งระหว่างประเทศทั้งในและ 

	 	 ต่างประเทศ	 ได้แก่	 TIFFA,	 TAFA,	 CGLN	 ภายใต้ 

	 	 WCA	Family	Network

	 5.	 การเข้าควบรวมทางธุรกิจกับ	บริษัท	Sun	Express 

  	 Logistics	(SEL)	ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์	โดยเป็น

  ผู้ด�าเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

	 	 ซึง่มุง่เน้นให้บรกิารในกลุม่สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ให้กบั

	 	 ผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก	 และมีความเช่ียวชาญทาง 

	 	 ด้านจัดการขนส่งทางอากาศ	 ท�าให้บริษัทเพิ่มขีด 

	 	 ความสามารถในการแข่งขนัทางการขนส่งทางอากาศ

	 6.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน 

	 	 กระบวนการท�างาน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความ 

	 	 ซ�้าซ้อนในการท�างาน
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	 7.	 มศีกัยภาพในการบริหารต้นทนุเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

	 	 ในการแข่งขัน	 โดยมีการจองระวางตู้คอนเทนเนอร ์

	 	 ในปริมาณมาก	 เพื่อให้สามารถต่อรองราคากับสาย 

	 	 การเดนิเรอืและน�าเสนอลกูค้าในราคาทีแ่ข่งขันได้	ซึง่ 

	 	 จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

 การจัดหาบริการ  
 การจัดหาแหล่งที่มาของบริการ
  ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
	 	 ธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์

ระหว่างประเทศเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์

ในการบริหารจัดการกระบวนการท�างาน	 เพ่ือให้การบริการมี

ประสิทธิภาพ	ปัจจัยส�าคัญของกระบวนการจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ	ประกอบด้วย	 การจัดหาระวางเรือ/เคร่ืองบิน	

ซ่ึงถอืเป็นต้นทนุหลักของการให้บรกิารขนส่งของบรษัิท	และการ

ประสานงานกบัตัวแทนในต่างประเทศเพือ่ให้บรกิารแก่ลกูค้า	ซึง่

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  (1)	การจัดหาระวางเรือ/เครื่องบิน

	 	 เนื่องจากค่าระวางเรือ/เครื่องบิน	เป็นต้นทุนหลักใน

ธุรกจิให้บริการรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ	บรษิทัและ

บริษทัย่อยจงึมกีารวางแผนการจองระวางเรอื/เครือ่งบนิ	เพือ่ให้

สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างดีที่สุด	การจองระวางเรือเส้นทาง

ไทย-สหรัฐอเมริกา	 จะมีการจัดท�าเป็นสัญญากับสายการเดิน

เรือ	(Service	Contract)	โดยจะมีการต่อสัญญาทุกปี	ในสัญญา

จะระบขุ้อตกลงเรือ่งราคาค่าระวางภายใต้ปรมิาณการซือ้ระวาง

ขั้นต�่า	(Minimum	Quality	Commitment:	MQC)	โดยบริษัท

จะมีการประเมินปรมิาณงานจากข้อมลูในอดตีและประเมินแนว

โน้มงานทีค่าดว่าจะได้รบัก่อนทีจ่ะลงนามในสญัญา	เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา	 ซึ่งการจอง

ระวางในปริมาณมากท�าให้สามารถต่อรองค่าระวางและท�าให้

ต้นทุนของบริษัทแข่งขันได้	 ทั้งนี้	 ราคาที่ระบุในสัญญาสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้	 โดยสายการเดินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่าง

น้อย	 30	 วัน	 ส�าหรับการจองระวางเรือในเส้นทางอื่นและการ

จองระวางเครื่องบินจะไม่มีการจัดท�าเป็นสัญญา	 โดยบริษัทจะ

น�าข้อมลูการใช้บริการของลกูค้าทีผ่่านมา	แล้วท�าการจองระวาง

เรอืล่วงหน้ากบัสายการเดินเรือ	ซึง่เมือ่ลกูค้าติดต่อขอจองระวาง

เรือ	บรษิทัจะสามารถยนืยนัการจองกบัลกูค้าได้ทนัท	ีโดยบรษัิท

จะเป็นผู้คัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบินที่เหมาะสมให้กับ

ลูกค้า	 ทั้งนี้	 ในบางกรณีบริษัทและบริษัทย่อยจะประสานงาน

กับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้ช่วยบริษัทจัดหาระวางในกรณี

ท่ีบริษัทต้องให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ	 ซึ่ง

ในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาระวางเรือ/เคร่ือง

บินจากผู้ประกอบการขนส่งจ�านวน	15	ราย	และ	10	ราย	ตาม

ล�าดับ	

 นโยบายการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน/	Co-

Loader

	 1.	 มีการให้บริการในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการและมี 

	 	 ตารางการเดินทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

	 2.	 เป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ	

	 3.	 เป็นผู้ให้บริการทีมีต้นทุนที่แข่งขันได้

	 4.	 เป็นผู้ให้บริการท่ีมีระบบการติดตามงาน	 สามารถ 

	 	 ตรวจติดตามการเดินทางของสินค้าได้

	 	 (2)	ตัวแทนต่างประเทศ(Oversea	Agent)

	 	 ในกรณทีีบ่รษิทัมกีารให้บรกิารรบัจดัการขนส่งในเขต

ต่างประเทศ	 บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนที่เป็นพันธมิตร

ทางการค้าในประเทศต่างๆ	 เพื่อช่วยดูแลการให้บริการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนเป็นผู้ช่วยบริษัทในการจัดเก็บค่า

บริการในกรณีที่ลูกค้าระบุให้เรียกเก็บค่าบริการที่ปลายทางใน

ต่างประเทศ	 ดังนั้น	 การคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศจึงเป็นส่ิง

ส�าคัญ	 โดยตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ	 ได้แก่	 ผู้ประกอบ

การในธุรกิจรับจัดการขนส่งในประเทศต่างๆ	ซึ่งมีประสบการณ์

ความช�านาญและความน่าเชื่อถือในการให้บริการดังกล่าว	ทั้งนี้	

ตัวแทนดังกล่าวถือเป็นพันธมิตรและคู่ค้าที่ส�าคัญ	 เนื่องจาก

ตัวแทนดังกล่าวสามารถเลือกให้บริษัทเป็นตัวแทนของตนเพื่อ

ประสานงานและให้บรกิารในเขตประเทศไทยได้ด้วยเช่นกนั	กลุม่

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศดังนี้	

 นโยบายการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศ	 (Oversea	

Agent)	ตัวแทนในต่างประเทศแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มหลักๆ	ดังนี้

	 1.	 กลุม่บรษิทัพนัธมติร	(Group	Company)ได้แก่	กลุ่ม 

	 	 เครือข่าย	 Sun	 Express	 Group	 ซึ่งประกอบด้วย 

	 	 บริษัทใน	 6	 ประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศไทย	ประเทศ 

	 	 สิงคโปร์	 ฮ่องกง	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ประเทศ 

	 	 เวียดนาม	และประเทศมาเลเซีย	 โดยมีเครือข่ายทั่ว 

	 	 โลกกว่า	100	แห่ง	ถือเป็นกลุ่มตัวแทนต่างประเทศ 

	 	 ที่มีความส�าคัญ		

	 2.	 กลุม่ภาค	ี(Conference)	ท่ีบรษิทัเข้าร่วมเป็นสมาชกิ 

	 	 อาทิเช่น,	 CGLN	ภายใต้	WCA	 Family	Network 

	 		 ซ่ึงเป็นสมาคมท่ีมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการจัดการ 

	 	 ขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ	และจะ 
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	 	 มีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่เป็นสมาชิกกับสมาชิก 

  อื่นๆ	 เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก	 โดยบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็น 

	 	 สมาชิกได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ	 และผ่านการตรวจ 

	 	 สอบต่างๆ	จากสมาคมแล้ว	

	 3.	 กลุ่มตัวแทนต่างประเทศอื่นๆ	 ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่าย 

	 	 ที่บริษัทท�างานด้วยมาเป็นระยะเวลานานกว่า	10	ปี 

	 	 โดยมีการจดัท�าข้อตกลงทางธรุกจิ	(Agency	Agreement) 

   ระหว่างกัน

	 บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาเลือกกลุ่มที่	 1	 และ	

กลุ่มที่	 2	 เป็นหลัก	 เนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้จะมีความน่าเชื่อถือ

และความรับผิดชอบโดยบริษัทจะพิจารณาจากความสามารถ

ในการท�างาน	 ความรวดเร็วในการตอบค�าถามและติดตามงาน	

และต้นทุนในการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	

 ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศ
	 ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศของบริษัทและบริษัท 

ย่อย	 เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจรับจัดการขนส่ง

ระหว่างประทศ	 ซึ่งต้องอาศัยความรู ้และประสบการณ์ใน

การบริหารจัดการกระบวนการท�างาน	 เพื่อให้การบริการมี

ประสทิธภิาพและมมีาตรฐานความปลอดภยัสงู	ปัจจัยส�าคญัของ

กระบวนการขนส่งที่มีคุณภาพ	มีดังนี้	

 (1)	การจัดหาและการซ่อมบ�ารุงยานพาหนะท่ีใช้ใน

กระบวนการขนส่ง  

	 ยานพาหนะที่ส�าคัญส�าหรับใช้ในการขนส่ง	 ประกอบ 

ด้วย	 รถหัวลาก	 และหางพ่วงบรรทุก	 โดยบริษัทจะสั่งซ้ือจากผู้

ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ	พร้อมทั้งพิจารณา

ถึงคุณภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 ซ่ึงใน

ปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อรถจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจ�าหน่าย	

โดยรถขนส่งทุกคันได้มีการท�าประกันภัยช้ัน	 1	 และประกันภัย

สินค้าที่รับขนส่ง	 ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ้น	

	 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพตาม

ระยะการใช้งานของรถหัวลาก	 และหางพ่วงบรรทุก	 โดยจะ

ท�าการตรวจเช็คตามตารางเวลาทีไ่ด้มกีารวางแผนไว้แล้ว	พร้อม

ทั้งท�าการซ่อมบ�ารุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามระยะ

การใช้งาน	 เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีอายุ

การใช้งานยาวนานท้ังนี้	 บริษัทได้จัดท�าสัญญาว่าจ้างการให้

บริการซ่อมบ�ารุงรถบรรทุกฮีโน่	 กับบริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส	์

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เพื่อการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

	 (2)		การจัดหาและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ

	 พนกังานขับรถถือเป็นบุคลากรทีม่ส่ีวนส�าคญัส�าหรบังาน

บรกิารขนส่งทีป่ลอดภยั	ดงันัน้	บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึให้ความ

ส�าคญัในการคดัสรรพนกังานขับรถทีม่คุีณภาพมาร่วมงาน	โดยมี

เกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ	ดังต่อไปนี้	

  พนักงานขับรถต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทกุ

  อย่างน้อย	2	ปี	

	 	 ต้องมีใบอนุญาตขับรถส�าหรับการขับข่ีรถขนส่งประเภท

	 	 3	และ	4	ส�าหรับขับรถประเภทรถหัวลาก	

	 	ต้องผ่านการทดสอบจากบริษัท

	 เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานขับรถแล้ว	พนักงานขับ

รถต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง

	 (3)	การจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิง

	 ปัจจุบันรถขนส่งของบริษัทใช้ก๊าช	NGV	และน�้ามัน	โดย

บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ	PTT	Fleet	Card	ของธนาคาร

กสกิรไทย	ซึง่เปรยีบเสมอืนบตัรเครดิตส�าหรบัใช้จ่ายช�าระค่าน�า้

มันเชื้อเพลิงภายในวงเงินที่จ�ากัดไว้	ซึ่งจะมีบัตรประจ�ารถขนส่ง

แต่ละคัน	โดยในบัตรจะระบุทะเบียนรถและเมื่อใช้จ่ายช�าระจะ

ต้องระบุรหัสผ่าน	 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการค�านวณอัตรา

การใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับอัตราการใช้จริง	เพื่อให้สามารถ

ควบคุมการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งได้

 (4)	การจัดหาผู ้ ประกอบการรถบรรทุกขนส ่ ง 

(Outsource)

 บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิารขนส่งด้วยรถบรรทุกหวัลาก-หางพ่วง

แก่ลกูค้าด้วยตวัเอง	ยกเว้นในบางช่วงเวลาทีจ่�านวนรถบรรทกุไม่ 

เพียงพอท่ีจะให้บรกิารแก่ลกูค้า	โดยบริษทัจะตดิต่อกับผูป้ระกอบการ 

รถบรรทุกขนส่ง	 (Outsource)	 รายอื่นให้มารับงานต่อไป	 เพื่อ

ให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการรถบรรทุกขนส่ง

อย่างเพียงพอ	 โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ประกอบการขนส่งที่อยู่ใน 

Approved	Vendor	List	ประมาณ	3	ราย	โดยมีเกณฑ์ในการ

เลอืกผูป้ระกอบการ	คอื	เป็นผูใ้ห้บรกิารในรปูแบบบริษัท	โดยให้

บริการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลัก	 และต้องมีประกันภัยรถยนต์

และประกันสินค้าข้ันต�่า	 1,500,000	 บาท	 มีความสามารถใน

การให้บรกิาร	มีปริมาณรถ	และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัท

ต้องการ



38      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนให้บริกำร
สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ-ขาออก

ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกค้า น�าเสนอเส้นทางการขนส่ง 
รูปแบบการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่เหมาะสมให้กับลูกค้าอย่างน้อย 3 
ทางเลือก เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกแผนการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด

กรณี	FCL	และเครื่องบิน:	จะจองระวำงเรือ/เครื่องบิน	เมื่อได้รับกำรยืนยัน
จำกลูกค้ำ	กรณี	LCL:	จะจองระวำงเรือล่วงหน้ำ

และน�ำพื้นที่ระวำงไปเสนอขำยแก่ลูกค้ำ

ส่งเอกสำรยืนยันรำยละเอียดกำรจัดส่งให้แก่ลูกค้ำ
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและนัดหมำยกำรส่งมอบสินค้ำ

กรณีกำรขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์
สินค้ำจะถูกบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ในสถำนที่
ของลูกค้ำแล้วจึงมำส่งมอบให้บริษัทที่ท่ำเรือ

กรณีกำรขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
ลูกค้ำจะส่งมอบสินค้ำให้บริษัทที่ท่ำเรือ	เพื่อ

บรรจุเข้ำตู้คอนเทนเนอร์

กรณีกำรขนส่งทำงอำกำศ
ลูกค้ำจะส่งมอบสินค้ำ
ที่ท่ำอำกำศยำน

ใบตรำส่ง	(Bill	of	Lading:	B/L	หรือ	Airway	Bill:	AWB)
บริษัทจัดส่ง	B/L	ที่ได้รับจำกสำยกำรเดินเรือ	หรือ	AWB	

ที่ได้รับจำกสำยกำรบิน	เพื่อน�ำไปรับสินค้ำ

กรณีลูกค้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรรับสินค้ำปลำยทำง
จัดส่งเอกสำรใบตรำส่งให้แก่ลูกค้ำ

พร้อมออก	Invoice	เรียกเก็บเงินลูกค้ำ

กรณีลูกค้ำให้บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินกำรพิธีกำรศุลกำกร
และส่งสินค้ำที่ปลำยทำง

 1.		จัดเอกสำรใบตรำส่งให้แก่ลูกค้ำ	พร้อมออก	Invoice	เรียกเก็บเงิน 
	 	 ลูกค้ำ
	 2.		 จัดเอกสำรใบตรำส่งและ	 Invoice	&	Packing	List	 ให้ตัวแทนใน 
	 	 ตำ่งประเทศ
	 3.	 ประสำนงำนกับตัวแทนต่ำงประเทศด�ำเนินกำรพิธีกำรศุลกำกร 
	 	 ตลอดจนตรวจสอบสภำพและส่งมอบสินค้ำให้ผู้รับปลำยทำง
	 4.		ตัวแทนยืนยันกำรส่งมอบสินค้ำให้บริษัททรำบพร้อมท�ำ	Settlement

บริษัทจะประสำนงำนกับตัวแทนต่ำงประเทศช่วยติดตำม
สถำนะของสินค้ำจนถึงเมืองท่ำปลำยทำง
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สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ-ขาเข้า

ศึกษาความต้องการของลูกค้าผู้น�าเข้า และน�าเสนอทางเลือกในการให้
บริการน�าเข้าสินค้า

ลูกค้าผู้น�าเข้ายืนยันการใช้บริการในการน�าเข้าสินค้า

กรณีตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ด�าเนินพิธีการ
ศุลกากรและรับสินค้า ณ สถานที่ของผู้ส่งออกที่ต้นทาง (Ex-Work)

กรณีผู้ส่งออกเป็นผู้ด�าเนินพิธีการศุลกากรและน�าสินค้าไปส่ง
มอบ ณ ท่าเรือ/ สนามบิน ต้นทาง (Port to Port)

ตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศประสานงานกับสายเรือ / สายการบิน ในการแจ้งยืนยันตารางเรือให้กับผู้
ส่งออก และลูกค้าผู้น�าเข้า พร้อมนัดหมายวันที่ท�าการบรรจุสินค้าขึ้นเรือ / เครื่องบิน (Loading)

ตัวแทนบริษัทในต่างประเทศท�าการออกเอกสารใบตราส่งสินค้าให้กับผู้ส่งออกที่ต้นทาง 
หลังจากสินค้าออกจากเมืองท่าต้นทาง

กรณีลูกค้าผู้น�าเข้าเป็นผู้ด�าเนินพิธีการศุลกากรและรับสินค้า 
ณ ท่าเรือ / สนามบิน ที่ปลายทาง (Port to Port)

บริษัทท�าการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้าผู้น�าเข้า
ประสานงานส่งมอบใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order: D/O) 

ให้กับลูกค้าผู้น�าเข้าพร้อมเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

กรณีบริษัทเป็นตัวแทนลูกค้าผู้น�าเข้าในการด�าเนินพิธีการ
ศุลกากรและขนส่งสินค้าจนถึงสถานที่ของลูกค้าผู้น�าเข้า (Door)

บริษัทท�าการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้าผู้น�าเข้า
ประสานงานเพื่อรับใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order: D/O) 
จากสายเรือ / สายการบิน เพื่อด�าเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า

นัดหมายกับลูกค้าผู้น�าเข้าเพื่อจัดส่งสินค้า 
ณ สถานที่ของลูกค้าผู้น�าเข้าพร้อมเก็บค่าใช้จ่าย

ในการให้บริการ

ประสานงานกับตัวแทนบริษัทในต่างประเทศในการติดตามสถานะของสินค้า
และแจ้งลูกค้าผู้น�าเข้าล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะถึงปลายทาง (ETA) เพื่อเตรียมเอกสารในการน�าเข้า
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	 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ	 บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยเพ่ิม

ศักยภาพและลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน	มีระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการท�างานในแต่ละส่วน

งานให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพที่บริษัทก�าหนด

 สรุปการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก (Conference) ทั้งในและต่างประเทศ

 ชื่อสมำคม ตรำสัญลักษณ์  บริษัทที่เป็น วันที่เป็น วันสิ้นสุด
 สมำชิก สมำชิก กำรเป็นสมำชิก

หมายเหตุ: ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีค่าสมาชิกรายปี

	 WCA	 เป็นเครือข่ายกิจการบริการการขนส่งท่ีใหญ่	 มี

สมาชิกกว่า	5,700	บริษัทใน	189	ประเทศ	โดย	WCA	ประกอบ

ด้วย	เครือข่ายจ�านวนมากและความช�านาญในการให้บริการ	

 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

	 1.	 รายชื่อสมาชิกจะเข้าไปอยู่ใน	list	เพื่อง่ายต่อการหา 

	 	 และเลือกใช้งาน

	 2.	 Financial	 Protection	 Plan	 เป็นการเสนอ 

	 	 ครอบคลุมวงเงินทีไ่ม่ได้รับช�าระจากสมาชกิลกูหนี	้ให้ 

	 	 สมาชิกเจ้าหนี้สูงสุด	50,000	USD

	 3.	 การประชมุเครอืข่ายประจ�าปีเพือ่ให้ประเทศสมาชกิ 

	 	 มาพบปะและร่วมเจรจาธรุกจิในรปูแบบ	Workshop 

	 	 เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความ 

	 	 ร่วมมือระหว่างกัน	 โดยแต่ละประเทศสามารถนัด 

	 	 หมายเพือ่พบปะเจรจากนัในงานน้ี	ท�าให้ลดค่าใช้จ่าย 

	 	 ในการเดินทางไปเจรจาในแต่ละประเทศ

	 4.	 ช่วยจัดการปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก

	 5.	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 และ

ไม่มีประวัติกระท�าความผิดตามกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎหมาย 

สิง่แวดล้อมกับหน่วยงานภาครฐั	ส�าหรบัการให้บรกิารขนส่งด้วย

รถบรรทุกอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของมลภาวะ

ทางอากาศอันเกิดจากควันจากท่อไอเสียของรถขนส่ง	 ทั้งนี้	

บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว	 จึงได้มี

การให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีพนักงานในการดแูลและตรวจสอบสภาพ

รถอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการ

 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 -	ไม่มี	-	

 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

	 -	ไม่มี	–

 สมาคมในประเทศ    

	 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ		 WICE	 6	ก.พ.	45	 ไม่มีก�าหนด

	 (Thai	International	Freight	Forwarders	

	 Association:	TIFFA)	 	

	 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย		 WICE	 ปี	2547	 31	ม.ค.	63

	 (Thai	Airfreight	Forwarders	Association:	TAFA)	

	 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย		 WICE		 12	ก.พ.	57	 11	ก.พ.	65

	 (The	Customs	Broker	and	Transportation	

	 Association	of	Thailand:	CTAT)	

	 หอการค้าไทย		 WICE	 17	ส.ค.	53	 ไม่มีก�าหนด

 (The	Thai	Chamber	of	Commerce	Member	ship) 

 สมาคมต่างประเทศ

 Leading	the	World	in	Logistics	Partnering WICE	 26	ต.ค.	48	 25	ต.ค.	63
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 1.	สัญญำเช่ำที่ดินเพื่อปลูกสร้ำงอำคำร
			 โฉนดเลขที่	53901	เลขที่ดิน	376	หน้าส�ารวจ	11348	

			 แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร

			 เนื้อที่ดิน	1	งาน	70	2/10	ตารางวา

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ		

229,636,618	ล้านบาท	รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร	ดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์ ประเภทของสินทรัพย์
มูลค่ำสุทธิ

หลังหักค่ำเสื่อมรำคำ
สะสม (บำท)

ภำระผูกพัน

	 1.	ที่ดิน	 เป็นเจ้าของ	 24,220,000	 ไม่มี

	 	 โฉนดเลขที่	69738	

	 	 เนื้อที่	6	ไร่	0	งาน	70	ตารางวา

	 	 ที่ตั้ง	ต�าบลหนองขาม	อ�าเภอศรีราชา	

	 	 จังหวัดชลบุรี

	 2.	อาคารและส่วนปรับปรุง	 เป็นเจ้าของ	 19,836,394 ไม่มี

	 	 สถานที่จอดรถและวางตู้สินค้า	 เป็นเจ้าของ	 12,237,775	 ไม่มี

	 3.	 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน	 เป็นเจ้าของ	 9,370,965	 ไม่มี

	 4.	ยานพาหนะ	 เป็นเจ้าของ	 99,666,116	 ไม่มี

	 	 	 เป็นผู้เช่า	(เช่าการเงิน)	 64,305,368	 ไม่มี

  รวม  229,636,618

 สินทรัพย์ถาวร

	 นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 บริษัทได้เช่าพื้นท่ีส�านักงาน	 โดยมีรายละเอียด

สัญญาเช่าดังนี้

	 ผู้เช่า	 :			WICE
	 ผู้ให้เช่า	 :			นางอารยา	คงสุนทร	และ	นายชูเดช	คงสุนทร	
	 	 	 (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท)
	 ระยะเวลา		 :	 1	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
	 	 	 รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจ�านวน	30,539,586	บาท

วัตถุประสงค์	 :	 เพื่อใช้เป็นส�านักงานใหญ่ของบริษัท

 ส ัญญำเช่ำ  รำยละเอียดของสัญญำ
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 ส ัญญำเช่ำ  รำยละเอียดของสัญญำ

	 2.	สัญญำเช่ำที่ดิน

			 -	 โฉนดที่ดินเลขที่	 53902	 เล่ม	 540	 หน้า	 2	 เลขที่ดิน 

	 		 	 977	หน้าส�ารวจ	9146	แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา 

	 		 	 กรุงเทพมหานคร

			 	 เนื้อที่ดิน	1	งาน	70	2/10	ตารางวา

 3.	สัญญำเช่ำส�ำนักงำน	สำขำสุวรรณภูมิ

			 -	 ห้องภายในอาคารตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ

						 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	

	 	 -	 อาคาร	AO3	หมายเลข	11	(ชั้น	4)

ผู้เช่า	 :			WICE

ผู้ให้เช่า	 :			นางอารยา	คงสุนทร	และนายชูเดช	คงสุนทร	

																			 (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท)

ระยะเวลา			 :	 30	มิถุนายน	2561-30	มิถุนายน	2562

																			 30	มิถุนายน	2562-30	มิถุนายน	2563

ค่าเช่า	 :	 35,000	บาทต่อเดือน

วัตถุประสงค์	 :	 เพื่อใช้เป็นที่จอดรถส�าหรับพนักงาน

ผู้เช่า	 :			WICE

ผู้ให้เช่า	 :			บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ระยะเวลา		 :	 1	กรกฎาคม	2561-30	มิถุนายน	2562

																					1	กรกฎาคม	2562-30	มิถุนายน	2563

พื้นที่เช่า							 :				51.25	ตารางเมตร

ค่าเช่า	 :	 17,937.50	บาทต่อเดือน

วัตถุประสงค์	 :	 เพื่อใช้เป็นสาขาของบริษัทย่อย

 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย

	 1.	ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า		มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ	เท่ากับ	257,545,239	ล้านบาท	

	 2.	สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม		มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ	เท่ากับ		706,728	ล้านบาท

	 3.	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ	เท่ากับ	8,730,259	ล้านบาท



Annual Report 2019

 WICE Logistics Public Company Limited          43

บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทในกลุ่ม	ดังต่อไปนี้

	 บริษัทไวส์	ซัพพลายเชน	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	 รับจัดการขนส่งและจัดหาระวางการ	 ไทย	 99.99

	 (เดิมชื่อ	“บริษัท	ซันเอ็กซ์เพรส	 ขนส่งทุกชนิดทั้งภายในประเทศ

	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด”)	 และระหว่างประเทศ

	 บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	 ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง	 ไทย	 99.99

	 	 ข้ามพรมแดน	(Cross-	Border	

	 	 Transport	Services)

	 WICE	Logistics	(Singapore)	Pte.Ltd	 รับจัดการขนส่งและจัดหาระวาง	 สิงคโปร์	 70

	 	 การขนส่งทุกชนิดทั้งภายในประเทศ

	 	 และระหว่างประเทศ

	 WICE	Logistics	(Hong	Kong)	Limited	 รับจัดการขนส่งและจัดหาระวาง	 เขตบริหาร	 80

	 	 การขนส่งทุกชนิดทั้งภายในประเทศ	 พิเศษฮ่องกง

	 	 และระหว่างประเทศ	 แห่งสาธารณรัฐ 

   ประชาชนจีน

 บริษัทย่อยฯ ของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited

 บริษัทย่อยฯ ของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

	 -	Guangzhou	WICE	Logistics	Limited	 รับจัดการขนส่งและจัดหาระวางการ	 สาธารณรัฐ	 100

 -	WICE	Logistics	(Shenzhen)	Limited	 ขนส่งทุกชนิดทั้งภายในประเทศและ	 ประชาชนจีน	 	

	 	 ระหว่างประเทศ

	 -	Euroasia	Total	Logistics	(M)	Sdn	Bhd	 ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน	 มาเลเซีย	 40

	 -	Euroasia	Total	Logistics	(China)	Co.,	Ltd.	 (Cross-Border	Transport	Services)	 จีน	 100

 ชื่อบริษัทในกลุ่ม ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนกำรถือหุ้น  
    (ร้อยละ)

ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร



44      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

เหตุกำรณ์ส�ำคัญในระหว่ำงปี 

ช่วงเวลา เหตุการณ์ส�าคัญ
ไตรมาสที่ 1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 	บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	ซึ่ง 

	 	 เป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศไทยได้ลงทุน 

	 	 ใน	 Euroasia	 Total	 Logistics	 (China) 

	 		 co.,	 ltd	เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ที่จดทะเบียนใน 

	 	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อวันที่	15 

	 		 มกราคม	 2562	 โดยมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 

	 	 ร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดบริษัท 

	 	 นี้ได้เรียกช�าระค่าหุ้นในส่วนแรก	 จ�านวน	 2.9	 

	 	 ล้านหยวนจีน	 คิดเป็นจ�านวน	 13.8	 ล้านบาท 

	 	 	และบริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	 

	 	 ได้ช�าระค่าหุ้นแล้ว

 การลดทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
 	บริษัท		ซันเอ็กซ์เพรส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้ 

	 	 จดทะเบียนลดทนุจดทะเบยีน	จากเดิม	54	ล้าน 

	 	 บาท	(หุน้สามญั	54,000	หุน้	มลูค่าหุน้ละ	1,000 

	 	 บาท)	เป็นทุนจดทะเบียน	13.5	ล้านบาท	(หุ้น 

	 	 สามัญ	13,500	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1,000	บาท) 

	 	 และได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย ์

	 	 เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2562	และได้เปลี่ยนชื่อ 

	 	 เป็น	บริษัท	ไวส์	ซัพพลายเชน	โซลูชั่นส์	จ�ากัด 

 เงินปันผลรับ
 	จาก	บริษัท	ไวส์	ซัพพลายเชน	โซลูชั่นส์	จ�ากัด 

	 	 (เดิมชื่อ	 บริษัท	 ซันเอ็กซ์เพรส	 (ประเทศไทย) 

	 		 จ�ากัด)	 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน	 8.7	 ล้านบาท 

	 		 ประกาศจ่ายปันผลในวันที่	29	มีนาคม	2562

 	จาก	WICE	Logistics	 (Singapore)	Pte.Ltd 

	 		 (เดิมชื่อ	Sun	Express	Logistics,	Pte	Ltd.)	 

	 	 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	47.5	ล้านบาท	ประกาศจ่าย 

	 	 ปันผลในวันที่	23	มีนาคม	2562

ไตรมาสที่ 2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 	บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	ได ้

	 	 เข้าลงทุนใน	 Euroasia	 Total	 Logistics	 

	 	 (Vietnam)	 Company	 Limited	 ซึ่งมีทุนจด 

	 	 ทะเบยีน	500	ล้านดอง	โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วน 

	 	 การลงทนุในบรษิทันีร้้อยละ	40	คดิเป็นจ�านวน 

	 		 200	ล้านดอง	คดิเป็นเงนิจ�านวน	274,500	บาท 

	 		 บริษัทแห่งนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	 2 

	 	 พฤษภาคม	2562	และ	ณ	วนัสิน้ปี	2562	บริษทั 

	 	 ย่อยยังไม่ได้จ่ายช�าระค่าหุ้น

 	WICE	Logistics	(Hong	Kong)	Limited	ซึ่ง 

	 	 เป็นบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยที่ตั้ง 

	 	 ขึน้ใหม่	WICE	Logistics	(Shenzhen)	co.,	Ltd	 

	 	 ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	 18	 มิถุนายน 

	 		 2562	 โดยมีทุนจดทะเบียน	 2	 ล้านหยวนจีน 

	 	 โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ	70 

	 	 คิดเป็นจ�านวน	1.4	ล้านหยวนจีน	หรือ	จ�านวน 

	 	 10.4	ล้านบาท

 เงินปันผลรับ
 	จาก	WICE	Logistics	(Hong	Kong)	Limited 

	 	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8.2	ล้านบาท	ประกาศจ่าย 

	 	 ปันผลในวันที่	26	เมษายน	2562

 เงินปันผลจ่าย
 	บริษัทฯ	 จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน 

	 	 ประจ�าปี	 2561	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

	 	 0.13	บาท	เป็นจ�านวนเงิน	84.75	ล้านบาท

 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทใน 
ปี 2562 
	 สามารถสรุปได้ดังนี้

	 รายได้จากการให้บริการของบริษัทส�าหรับปี	 สิ้นสุดวัน

ที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 และวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	 เท่ากับ	

2,220.88	ล้านบาท	และ	1,832.11	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ปรับ

เพิม่ข้ึน	388.77	ล้านบาทคดิเป็น	ร้อยละ	21.22	จากการรบัรูร้าย

ได้ที่บริษัทลงทุนในบริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิลโลจิสติกส์	จ�ากัด	ใน

สัดส่วน	ร้อยละ	40	ของจ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด	อีกทั้ง	WICE	

Logistics	 (Hong	 Kong)	 Limited	 ก็ได้มีการลงทุนใน	WICE	

Logistics	 (Shenzhen)	Company	Limited	ในสัดส่วน	ร้อย

ละ	70	ของจ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด	บริษัทฯ	จึงต้องมีการรับรู้

รายได	้ เข้ามาในงบการเงิน	 ท�าให้รายได้จากการบริการเพ่ิมขึ้น

อย่างมีสาระส�าคัญ	ซึ่งสามารถจ�าแนกประเภท	รายได้ดังนี้	
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จำกงบกำรเงินรวม กำรด�ำเนินธุรกิจสำมำรถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

 1.   รายได้จากการจดัการขนส่งสินค้าทางทะเล	ส�าหรบั

ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	

เท่ากบั	650.34	ล้านบาท	และ	630.96	ล้านบาท	ตามล�าดบั	เพิม่

ขึ้น	19.38	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	3.07	ตามล�าดับ	 เนื่องจาก

การรับรู้รายได้จาก	WICE	Logistics	(Shenzhen)	Company	

Limited	 ซ่ึงรายได้หลักเป็นรายได้จากการบริการขนส่งสินค้า

ทางทะเลโดยมีผลท�าให้รายได้ในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้นมา

 2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	

2561	เท่ากับ	813.05	ล้านบาท	และ	902.74	ล้านบาท	ลดลง	

89.69	ล้านบาท	คดิเป็น	ร้อยละ	9.94	ตามล�าดับ	จากสถานการณ์	

Trade	war	มีผลกระทบกับลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งเป็น

ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท	 โดยลูกค้าลดก�าลังการ

ผลิตท�าให้บริษัทมีรายได้จากการบริการลดลงตามไปด้วย

 3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส	์ ส�าหรับป	ี

ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	

เท่ากับ	 353.77	 ล้านบาท	 และ	 369.94	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	ลดลง	16.17	ล้านบาท	คิดเป็นร้อย

ละ	 4.37	 ซึ่งเกิดจากงานบริการคลังสินค้ากับลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่

สัญญาสิ้นสุด	จึงท�าให้รายได้จากการจัดการโลจิสติกส์ลดลง	

 4. รายได้จากการบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน 
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	เท่ากับ	478.74	ล้าน

บาท	เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของ	บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	

โลจิสติกส์	จ�ากัด	ซึ่ง	มีงานบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน	

เป็นรายได้หลัก

หน่วย	:	ล้านบาท

รำยได้จำกกำรบริกำร			
	(หน่วย	:	ล้านบาท)

	 จัดกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล		 จัดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ	 บริกำรโลจิสติกส์		 จัดกำรขนส่งทำงบกข้ำมแดน	
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 รำยได้บริกำร 2562 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

	 จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	 650.34	 630.96	 19.38	 3.07

	 จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	 813.05	 902.74	 -89.69	 -9.94

	 จัดการโลจิสติกส์		 353.77	 369.94	 -16.17	 -4.37

	 จัดการขนส่งทางบกข้ามแดน	 478.74	 0.00	 478.74	 100

	 ตัดรายการระหว่างกัน		 -75.02	 -71.53	 -3.49	 4.88	

 รวม รายได้จากการบริการ 2,220.88 1,832.11 388.77 21.22
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รายงานประจำาปี 2562

	 			เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากที่บริษัทเริ่มท�าการรับรู้รายได้จากบริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	โลจิสติกส์	

จ�ากัด	 สัดส่วนรายได้เปลี่ยนไปโดยจะมีสัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน	 เพิ่มเข้ามาอย่างมีนัยส�าคัญ	 สรุปการ

เปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังนี้

	 รายได้อื่นของบริษัทส�าหรับงวดปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เท่ากับ	10.00	ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อนเท่ากับ	18.00	ล้านบาทลดลง	8.00	ล้านบาท	คิดเป็น	ร้อยละ	44.45	ในปีนี้บริษัทเลือกที่จะลงทุนในเงินลงทุนที่มีความ

เสี่ยงต�่าจึงมีผลท�าให้ผลตอบแทนไม่สูงเท่ากับปีก่อน
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ต้นทุนจำกกำรบริกำร   
 (หน่วย : ล้านบาท)

	 จัดกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล		 จัดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ	 บริกำรโลจิสติกส์		 จัดกำรขนส่งทำงบกข้ำมแดน	
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 ต้นทุนการให้บริการ ทั้งหมดของบริษัทส�าหรับงวดปีสิ้น

สุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	

1,868.61	ล้านบาท	และ	1,454.71	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เพิ่ม

ขึ้น	413.91	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	28.45	สาเหตุจากการรับ

รู้ต้นทุนการให้บริการตามสัดส่วนของบริษัท	 ยูโรเอเชีย	 โทเทิล	

โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 และจากต้นทุนการให้บริการที่ก่อให้เกิดราย

ได้ที่เพิ่มขึ้น	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	 จึงท�าให้ต้นทุนจากการ

บริการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน	ดังนี้

 ต้นทนุการให้บรกิาร	สามารถจ�าแนกตามประเภทกจิกรรม 

ที่ก่อให้เกิดรายได้	ดังต่อไปนี้	:

 1. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 
ส�าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 และวันที่	 31	

ธันวาคม	2561		จ�านวน	513.11	ล้านบาท	และ	497.38	ล้าน

บาท	ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้น	15.73	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.16	

 2. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 และวันที่	 31	

ธันวาคม	2561	จ�านวน	659.16	ล้านบาท	และ	735.70	ล้าน

บาท	ตามล�าดับ	ลดลง	76.54		ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	10.40	

 3. ต้นทุนการให้บริการจัดการโลจสิติกส์	 ส�าหรับงวด

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	

จ�านวน	 301.19	 ล้านบาท	 และ	 293.15	 ล้านบาท	ตามล�าดับ	

เพิ่มขึ้น	8.04	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.74

 4. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน 
ส�าหรบังวดปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2562	จ�านวน	470.63	ล้าน

บาท	ซึ่งในปี	2561	ไม่มียอด		เพิ่มขึ้น	470.63	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	100

ก�ำไรขั้นต้น  
	(หน่วย	:	ล้านบาท) 2562        2561

	 จัดกำรขนส่งสินค้ำ		 จัดกำรขนส่งสินค้ำ	 บริกำรโลจิสติกส์		 จัดกำรขนส่งทำงบก	 		รวม	ก�ำไรขั้นต้น
 ทำงทะเล  ทำงอำกำศ	 	 ข้ำมแดน
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หน่วย	:	ล้านบาท

 ก�ำไรขั้นต้น 2562 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

	 จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	 137.23	 133.58	 3.65	 2.73

	 จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	 153.89	 167.04	 -13.15	 -7.87

	 บริการโลจิสติกส์	 52.58	 76.79	 -24.21	 -31.53

	 บริการขนส่งทางบกข้ามแดน	 8.57	 0.00	 8.57	 100.00

 รวม ก�าไรขั้นต้น 352.27 377.41 -25.14 -6.66
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รายงานประจำาปี 2562

 อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น 2562 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % 

	 จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	 21.10%	 21.17%	 -0.07%

	 จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	 18.93%	 18.50%	 0.42%

	 บริการโลจิสติกส์	 14.86%	 20.76%	 -5.89%

	 บริการขนส่งทางบกข้ามแดน	 1.79%	 0.00%	 1.79%

	 รวม	อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น		 15.86%	 20.60%	 -4.74%

หน่วย	:	ล้านบาท

 ก�ำไรข้ันต้นของบรษัิท	 ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	

ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	352.27	

ล้านบาท	และ	377.41	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	25.14	ล้าน

บาท	ลดลงร้อยละ	6.66	ประกอบกับ	อัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562		เท่ากับ	15.86%	และส�าหรับปี	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	20.60%	ลดลงจากงวด

ปีก่อน	เนื่องจาก	บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	เป็น

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านการขนส่งข้ามแดน	 จึงมีต้นทุนเก่ียว

กบัการลงทนุในรถหัวลากค่อนข้างสงู	ท�าให้มต้ีนทุนในการจดัการ

เพิ่มขึ้น	 มีผลท�าให้สัดส่วนต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได ้

สูงอัตราการท�าก�าไรจึงลดลงไปด้วย

 ก�ำไรข้ันต้นของกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล 
ส�าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 และวันที่	 31	

ธันวาคม	2561	จ�านวน	137.23	ล้านบาท	และ	133.58	ล้าน

บาท	 ตามล�าดับ	 เพิ่มขึ้น	 3.65	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.73	

โดยอตัราก�าไรขัน้ต้นส�าหรบังวดปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2562	

และวันที่	31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	21.10%	และ	21.17	%	

ตามล�าดับ	อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง	0.07%		ก�าไรขั้นต้นของการ

ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล	 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีนี้บริษัทมี

การรับรู้ก�าไรจาก	WICE	Logistics	(Shenzhen)	co.,	Ltd	ซึ่งมี

รายได้หลัก	คือรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางทะเล	

 ก�ำไรข้ันต้นของกำรบริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 
ส�าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 และวันที่	 31	

ธันวาคม	2561	จ�านวน	153.89	ล้านบาท	และ	167.04	ล้าน

บาท	ลดลง	13.15	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7.87	โดยมอีตัราก�าไร

ขั้นต้น	ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	

ธันวาคม	2561	เท่ากับ	18.93%	และ	18.50	%	อัตราก�าไรขั้น

ต้นเพิ่มขึ้น	0.42	%	ก�าไรขั้นต้นของการบริการขนส่งสินค้าทาง

อากาศลดลงเนื่องจากในปีก่อนบริษัทมีงานโครงการจากกลุ่ม

ลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า	ซึ่งจบโครงการดังกล่าวตั้งแตป่ลายปีที่แล้ว

 ก�ำไรข้ันต้นของกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ ส�าหรับงวด

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	

จ�านวน	52.58	ล้านบาท	และ	76.79	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลด

ลง	 24.21	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 31.53	 โดยอัตราก�าไรขั้น

ต้นส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2562	 และวันที่	 31	

ธนัวาคม	2561	เท่ากบั	14.86	%	และ	20.76%	ตามล�าดับ	อตัรา 

ก�าไรขั้นต้นลดลง	5.89	%	ก�าไรขั้นต้นของการให้บริการโลจิสติกส์

ลดลงเนื่องจาก	 ในปีนี้งานบริการคลัง	 สัญญาบริการกับลูกค้า

กลุ่มหนึ่งสิ้นสุด	 และในปีนี้บริษัทมีการลงทุนซ้ือรถหัวลากหาง

พ่วงเพิม่ขึน้ท�าให้มต้ีนทนุในการจดัการเพิม่ขึน้อตัราการท�าก�าไร

จึงลดลง	

 ก�ำไรข้ันต้นของกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน	ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2562	 เท่ากับ	

8.57	 ล้านบาทโดยอัตราก�าไรข้ันต้นส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันท่ี	

31	ธันวาคม	2562	เท่ากับ	1.79	%	เป็นก�าไรขั้นต้นที่เกิดจาก	

บริษัทยูโรเอเชีย	 โทเทิลโลจิสติกส์	จ�ากัด	 เป็นบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจด้านการขนส่งข้ามแดน	ต้นทุนเกี่ยวกับการลงทุนในรถหัว

ลากค่อนข้างสงู		ในปีแรก	ประกอบกับการก�าหนดราคาขายทีต่�า่	

เพือ่ท�าการตลาดในระยะแรก	จงึท�าให้ก�าไรขัน้ต้นในปีนีค่้อนข้างต�า่

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัท	ส�าหรับงวดปีสิน้สดุวนัที่	

31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	34.14	

ล้านบาท	และ	41.96	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	7.82	ล้านบาท	

ลดลงร้อยละ	18.63	 เกิดจากการที่บริษัทฯ	มีก�าไรขั้นต้นลดลง

ท�าให้การจ่ายค่าคอมมิชั่นลดลงแปรผันตามก�าไรที่ลดลง	

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัท	ส�าหรับงวดปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	

256.41	 ล้านบาท	 และ	 208.62	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 เพิ่มขึ้น	

47.79	ล้านบาท		เพิ่มขึ้นร้อยละ	22.91	เป็นผลมาจากการรับรู้

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ	WICE	Logistics	(Shenzhen)	

Company	Limited	และบริษัท	ยูโรเอเชีย	 โทเทิล	 โลจิสติกส์	
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	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย			 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 	 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน		 ภำษีเงินได้นิติบุคคล		

2562        2561

จ�ากัด	ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้นในปีนี้	ประกอบ

กับในปีนี้บริษัทมีได้รับผลกระทบจาก	พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน	ฉบับที่	7	พ.ศ.	2562		ซึ่งได้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่ม

เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส�าหรับลูกจ้างที่ท�างานครบ	 20	 ปี	 ให้

มีสิทธิได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	 400	 วัน	

ท�าให้บริษทัได้รับผลกระทบต้องตัง้ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงานเพิ่มขึ้น	2.3	ล้านบาท

 ค่ำใช้จ่ำยในทำงกำรเงินของบริษัท	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวัน

ที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	6.73	

ล้านบาท	และ	4.88	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ปรบัเพิม่ขึน้	1.85	ล้าน

บาท	คิดเป็น	ร้อยละ	37.95	บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่า

ทางการเงินในการซ้ือหัวลากเพื่อการลงทุนในบริษัท	 ยูโรเอเชีย	

โทเทิลโลจิสติกส์	จ�ากัดรับรู้ดอกเบี้ยจ่าย	เต็มปีในปีนี้	ประกอบ

กับในปีนี้	บริษัทไวส์โลจิสติกส์	 เองก็มีการลงทุนในหัวลาก	หาง

พ่วงเพิ่มเติม	ท�าให้มีสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริษัท	ส�าหรบังวดปีสิน้สดุวนัที	่

31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	20.77	

ล้านบาทและ	26.23	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	5.46	ล้านบาท	

ลดลงร้อยละ	20.83	จากผลก�าไรที่ลดลง

 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกำรเงินรวม   เปลี่ยนแปลง

  2562  2561 จ�ำนวนเงิน  ร้อยละ

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย		 34.14	 41.96	 -7.82	 -18.63

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		 256.41	 208.62	 47.79	 22.91

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 6.73	 4.88	 1.85	 37.95

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  20.77 26.23 -5.46 -20.83
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รายงานประจำาปี 2562

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ก�ำไรสุทธิของบริษัท ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	61.97	ล้านบาท	และ	

96.19	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	ลดลง	34.22	ล้านบาท	คิดเป็น	ร้อยละ	35.57	สาเหตุหลักเนื่องจาก	บริษัท	

ยูโรเอเชีย	โทเทิล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	มีผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน	เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการด�าเนินกิจการ	จึงมีค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง	 จึงมีผลท�าให้ก�าไรสุทธิของบริษัทลดลง	 เนื่องจากต้องรับรู้ผลขาดทุน 

ดังกล่าว

ก�ำไรสุทธิ   
 (หน่วย : ล้านบาท)
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 2562 2561

   งบการเงินรวม งบการเงินรวม
   31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

   จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

 สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

		 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 149.33	 208.23

		 	 เงินลงทุนชั่วคราว	 	 152.69	 101.01

		 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 596.09	 442.46

		 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 	 2.97	 9.39

		 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 32.79	 34.72

		 	 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน	 	 2.84	 2.10

		 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์-สุทธิ	 	 229.64	 223.53

		 	 ค่าความนิยม	 	 139.84	 139.84

		 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	 	 266.98	 256.17

		 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 0.06	 0.00

		 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 0.34	 2.35

 รวมสินทรัพย์  1,573.57 1,419.80
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สินทรัพย์
	(หน่วย	:	ล้านบาท)

เงินสด	และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินลงทุนชั่วครำว

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค�้ำประกัน

ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์-สุทธิ

ค่ำควำมนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์
	 บริษัทมทีรัพย์สนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	และวัน

ที	่31	ธันวาคม	2561	เท่ากบั	1,573.57	ล้านบาท	และ	1,419.80	

ล้านบาท	ตามล�าดับ	ปรับเพิ่มขึ้น	153.77	ล้านบาทหรือร้อยละ	

10.83	ซึ่งมีจ�านวนเพิ่มขึ้น	โดยมีข้อสังเกตุ	ดังนี้	

 1.1	เงินลงทุนชั่วคราว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	

31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	152.69	ล้านบาท	และ	101.01	ล้าน

บาท	ตามล�าดบั	ปรับเพิม่ข้ึน	51.68	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	51.16	

เกิดจากบริษัทมีการน�าเงินที่ได้จากการลดทุนใน	 บริษัทไวส์	

ซัพพลายเชน	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	และที่ได้จากเงินปันผลจากบริษัท

ย่อยไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว	 โดยเน้นลงทุนในตราสารหน้ี

ระยะสั้นซึ่งมีความเสี่ยงต�่า

 1.2	ลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และวัน

ที่	31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	596.09	ล้านบาท	และ	442.46	

ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ปรับเพิ่มขึ้น	 153.63	 ล้านบาท	หรือร้อย

ละ	34.72	จากรายได้เพิ่มขึ้น	จึงส่งผลให้	ลูกหนี้เพิ่มขึ้น	อย่างไร

ก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถช�าระหนี้ปกติ

 1.3	ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	

และวันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 เท่ากับ	 229.64	 ล้านบาท	 และ	

223.53	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ปรับเพิ่มขึ้น	6.11	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	2.73	เกดิจากบรษิทัมกีารซือ้ยานพาหนะประเภทหัวลาก

หางพ่วงเพือ่ใช้ในส่วนงานขนส่งทางบกทีม่กีารขยายงานเพิม่ขึน้

 1.4	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	และ

วันที่	31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	266.98	ล้านบาท	และ	256.17 

ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ปรับเพ่ิมข้ึน	 10.81	 ล้านบาทหรือ 

ร้อยละ	 4.22	 เกิดจากบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรม	 PPA	 

(	 Per-chase	 Price	 Allocation	 )	 ของ	 WICE	 Logistics	 

(Shenzhen)	Company	Limited	ซึง่มสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	เพิม่

ขึ้นมาในปีนี้

266.98.17%

0.34,	0%
0.06,	0%

139.84.9%

149.33,	9%

152.69,	10%

596.09,	38%

299.64,	15%

32.79,	2%

2.97,	0%

2.84,	0%
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งบแสดงฐานะการเงิน
   งบการเงินรวม งบการเงินรวม
   31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
   จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

 หนี้สิน
 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร	 	 6.59	 0.00

	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 463.87	 326.62

	 	 เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 	 5.49	 0.00

	 	 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 	 ภายในหนึ่งปี	 	 14.35	 0.02

	 	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน

	 	 หนึ่งปี	 	 4.09	 4.00

	 	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 18.99	 15.55

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 14.64	 9.58

	 	 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่

	 	 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	 45.13	 0.23

	 	 เงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 	 3.00	 0.00

	 	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึง

	 	 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	 3.37	 7.21

	 	 เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 45.74	 43.07

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	 19.95	 18.15

	 	 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 34.47	 36.58

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 7.28	 1.59

 รวมหนี้สิน  686.97 462.61
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 บริษัทมีหนี้สินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	และวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	เท่ากับ	686.97	ล้านบาท	และ	

462.61	ล้านบาท	ตามล�าดับ		เพิ่มขึ้น	224.37	ล้านบาทหรือร้อยละ	48.50		เกิดจากต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นท�าให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่ม

ขึ้น	ประกอบกับบริษัท	ยูโรเอเชีย	 โทเทิล	 โลจิสติกส์	จ�ากัด	มีการลงทุนซื้อรถหัวลาก	และหางพ่วง	ท�าให้บริษัทต้องใช้เงินในการ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะแรกจึงต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	ท�าให้หนี้สินเพิ่มขึ้น

6.59,	1%
7.28,	1%34.47,	5%

19.95,	3%
45.74,	7%

3.37,	0%
3.00,	0%

45.13,	7%

14.64,	2%

18.99,	3%

4.09,	1%
14.35,	2%
5.49,	1%

463.87,	67%

347.78,	38%

27.74,	3%

108.18,	12%

92.98,	10%
325.95,	35%

-16.02,	-2%

หนี้สิน   
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ทุนที่ออก	และช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

ก�ำไรสะสม-จัดสรรเพื่อทุนส�ำรองตำมกฏหมำย

ก�ำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสียที่ไม่มอี�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

เงินให้กู้ระยะสั้นจำกธนำคำร

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เงินให้กู้ระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เงินให้กู้ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินทีถ่งึก�ำหนดช�ำระ
ภำยในหนึ่งปี

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภำยในหนึ่งปี

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุทธิจำกส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

เงินกู้ระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิจำกส่วนที่ถึง
ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
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 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	31	ธันวาคม		2561	เท่ากับ	886.60	ล้านบาท	และ	957.20	

ล้านบาท	ลดลง	70.60	ล้านบาทหรือ	 ร้อยละ	7.38	 เกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงานที่ลดลง	ประกอบกับมีการจ่ายเงินปันผลจึง

ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน
 อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	และ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	เท่ากบั	0.77	เท่า	และ	0.48	

เท่า	 หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นโดยหนี้สินที่เพิ่มข้ึนเป็นหนี้สินหมุนเวียนคือเจ้าหนี้การค้าท่ีเพิ่มข้ึนในงบการเงิน	 ซ่ึงปัจจุบัน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่าเนื่องจากบริษัทมีนโยบายใช้เงินทุนในการด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่

จากส่วนของผู้ถือหุ้น	ท�าให้มีความเสี่ยงด้านการเงินต�่า	โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินและมีความคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจ

 สภำพคล่อง
 สภำพคล่องกระแสเงินสด
 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด�าเนินงาน ส�าหรับปี	2562	เพิ่มขึ้น	93.63	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักจากก�าไรก่อน

ภาษีเงินได้	จ�านวน	64.72	ล้านบาท	และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	42.13	ล้านบาท

 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ส�าหรับปี	2562	ลดลง	106.39	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุจาก	บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อ

ซื้อทรัพย์สินถาวร	โดยส่วนใหญ่ได้แก่การซื้อยานพาหนะประเภทหัวลากหางพ่วง	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

จ�านวน	65.05	ล้านบาทและซื้อ-ขายเงินลงทุนชั่วคราว	จ�านวน	49.51	ล้านบาท

 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	ส�าหรับปี	2562	ลดลง	33.18	ล้านบาท	บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	99.21	

ล้านบาท	และมกีารจ่ายเพือ่ช�าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิจ�านวน	8.28	ล้านบาท	และมเีงนิสดรบัจากการกูย้มื	74.32	ล้าน

บาท

Cash Flow Statement 2019
(Unit : MB)

Cash	Flows	from	Operating
Activities

Cash	Flows	from	Investing
Activities

Cash	Flows	from	Financing
Activities

93
.6
9

-1
06
.3
9

-3
3.
18
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 บรษิทัฯ	เชือ่มัน่ว่าการบรหิารจดัการความเสีย่งองค์กรเป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้องค์กรบรรลเุป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิ	ช่วย

ส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ	 ท่ีมีความซับ

ซ้อนและรนุแรงมากขึน้	นอกจากนี	้บรษัิทยงัให้ความส�าคญัในการสร้งความตระหนกัรูใ้นเรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งให้ทกุคน 

ในบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงมุ่งมั่นให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ	ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธ์	 การปฏิบัติงาน	 และ

การตัดสินใจในการลงทุนด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร	ผู้ถือหุ้น	สังคม	ชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ซึ่งจะ

ช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน	

 กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
	 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงองค์กร	โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงฯ	ประกอบด้วย	

 1. การก�าหนดกลยุทธ์ 
	 	 บรษิทัได้ก�าหนดวัตถุประสงค์และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	(Risk	Appetite)	ในการบรหิารความเสีย่งอย่างชดัเจนเพือ่

ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร	

 2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท 
	 ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ดังนี้	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กร ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่เป็นตัวแทนคณะ

กรรมการบริษัท	 ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการ

บรหิารความเส่ียงของบรษัิท	และท�าหน้าทีป่ระเมริประสทิธภิาพ

การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง

ด�าเนนิไปอย่างประสทิธภิาพและประสทิธผิล	และสอดคล้องกบั

แนวทางที่ก�าหนด

ตรวจสอบภำยใน 
	 ท�าหน้าทีต่รวจสอบ	หน่วยงานปฏบัิตงิาน	และสนบัสนนุอ่ืนๆ 

เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	 และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 นอกจากนี้	 ยังให้ค�า

ปรกึษาแก่ทมีท�างานฯ	และหรือผู้รบัการตรวจ	และมกีารสือ่สาร

ความคดิเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบกลบัมายงัทมีท�างาน	ผู้

ปฏิบัติงานเพื่อน�าไปปรับปรุงต่อไป	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 และทีมท�างานบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร	

	 ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ	 ฝ่ายสนับสนุนองค์กร	

และผูอ้�านวยการบญัชแีละการเงนิ	และผูจ้ดัการ	ในแต่ละแผนก	

โดยมผีูจ้ดัการ	ฝ่ายสนบัสนนุองค์กร	เป็นประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร	มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้	
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	 1.		ก�าหนดโครงสร้างและผูร้บัผดิชอบในการบรหิารความ 

	 	 เสี่ยงองค์กร	

	 2.		พจิารณาและอนมุตันิโยบาย	กลยทุธ์	กรอบการบรหิาร 

	 	 ความเสี่ยง	และแผนการจัดการความเสี่ยง

	 3.		ทบทวนความเส่ียง	และตติตามการบริหารความเสีย่ง 

	 	 องค์กร	

 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 บริษทั	น�ากรอบการบรหิารความเสีย่งมาใช้ในการด�าเนนิ

งาน	4	ด้าน	ได้แก่	การบริหารความเส่ียงด้านกลยทุธ์	การบรหิาร

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน	 การบริหารความเสี่ยงทางด้านการ

ปฏิบัติงาน	และการบริหารความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย	และข้อ

ก�าหนดผูกพันองค์กร	โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก	4	ขั้นตอน	

คือ	 1)	 ระบุความเสี่ยง/โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง	 2)	 ประเมิน

ความเสี่ยง	 3)	 ก�าหนดมาตรการจัดการ	 และก�าหนดดัชนีชี้วัด

ความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators)	และดัชนีชี้วัดผลการด�าเนิน

งาน	(Key	Performance	Indicators)	ซึง่เป็นทัง้	Leading	และ	

Lagging	 Indicators	 เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงและ 

เพื่อควบคุมกิจกรรมลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และ	4)	รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท	ตามล�าดับ
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	 บริษัท	 ไวส์	 โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความส�าคัญ

ต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล	 The	 Committee	

of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission 

(COSO)	เพือ่ให้บรษิทัฯ	บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

ทั้ง	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการปฏิบัติงาน	 (Operation)	 ด้านการ

จัดท�ารายงาน	 (Reporting)	 และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนินธุรกจิของบรษัิท	(Compliance)	

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	เมื่อ

วันที่	25	กุมภาพันธ์	2562		คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดย

พิจารณาตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ตามที่ฝ่ายบริหารได้

จัดท�า	 และผลสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่คณะกรรมการบรษิทั		พจิารณา

แล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 มีความเพียง

พอเหมาะสม	 โดยบริษัทฯ	 จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอใน

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร	ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รายงานที่จัดท�าขึ้นมี

ความน่าเชื่อถือและการด�าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนสามารถป้องกนัทรพัย์สนิ

ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จากการที่กรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานน�าไปใช้โดยมิชอบ	

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุงขั้นตอน

และระบบต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้

กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆ	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ัน	 การบริหารจัดการ

ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	สามารถสรปุแยกตามองค์

ประกอบการควบคุมภายในได้	ดังนี้	

 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม 
	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	และผูบ้รหิาร	สนับสนุนวฒันธรรม

องค์กรทีมุ่ง่เน้นความซือ่ตรงและจรรยาบรรณในการด�าเนนิงาน	

พร้อมทั้งก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ	 มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมในที่ดี 

และเอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติตามนโยบายระบบการควบคุม

ภายใน	ดังนี้	

กำรควบคุมภำยใน 

 	คณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหาร	 ได้ก�าหนด 

	 	 นโยบายก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิ

	 	 นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 

	 	 กฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 นโยบายระบบการควบคุม 

	 	 ภายใน	 และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและ 

	 	 คอร์รับชันเพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานของ 

	 	 บริษัทฯ	 ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 โดย 

	 	 ก�าหนดให้บุคลากรทุกคน	มหีน้าท่ีความรับผดิชอบใน

	 	 การควบคุมภายใน	และธ�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุม 

	 	 ภายใน	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

	 	 นโยบายดังกล่าว	 แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

	 		 อย่างสม�่าเสมอ	

 	คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเป็นอิสระจากฝ่าย 

	 	 บริหารท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจโดยรวม 

	 	 ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ส�าหรับ 

	 	 ใช้เป็นแนวทางจัดท�าแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน 

	 		 พร้อมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และ 

	 	 ผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งอย่าง 

	 	 สม�า่เสมอ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

	 	 สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	

  บรษิทัฯ	ก�าหนดโครงสร้างองค์กรในลกัษณะกลุม่ธรุกจิ

  และสายงานโดยมเีป้าหมายร่วมกนั	เพือ่ให้การบริหาร

  จัดการของบริษัทฯ	 มีประสิทธิภาพ	 และด�าเนินงาน 

  เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้กลุม่บรษิทัฯ	มกีารแบ่งแยก 

  หน้าทีใ่นส่วนงานทีส่�าคญั	เพือ่ให้เกิดการถ่วงดลุอ�านาจ

	 	 ระหว่างกัน	 และได้ก�าหนดหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบ 

   มอบหมายอ�านาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร 

  และพนักงานทุกคนทราบถึง	บทบาท	อ�านาจ	หน้าที่ 

		 	 และความรับผิดชอบของตน	

	 	บรษัิทฯ	ก�าหนดคณุสมบัตขิองบุคลากรแต่ละต�าแหน่ง

	 	 งาน	เพือ่เป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพฒันาบคุลากร 

	 	 ท่ีมีทัศนคติสอดคล้อง	 และเหมาะสมกับค่านิยมของ 

	 	 องค์กรเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ	 มีการก�าหนดแผน 

 	 สบืทอดต�าแหน่งงานทีส่�าคญัพร้อมทัง้ก�าหนดกระบวนการ

	 	 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็น 
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	 	 ระบบ	เพือ่พจิารณาให้รางวลัอย่างเป็นธรรมและสร้าง 

	 	 แรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน	

 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหาร	 ให้ความส�าคัญใน

การบริหารความเส่ียง	เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ในการน�าพาองค์กร

สู่เป้าหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว	 จึงจัดให้มีคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร	 (Risk	Management	 Committee)	

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 และจัดให้มีคณะท�างาน

บรหิารความเส่ียงองค์กร	เพือ่ก�ากบัดูแลการบรหิารจดัการความ

เสี่ยงของบริษัทฯ	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	และ

ประสิทธิผล	โดยมีแนวทางบริหารจัดการ	ดังนี้	

	 	บริษัทฯ	 ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร 

	 	 ตามกรอบ	COSO		และนโยบายการบริหารความเสีย่ง 

	 		 เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจส่ง 

	 	 ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	

 	บรษิทัฯ	บรหิารจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรประกอบ

	 	 ด้วย	

	 	 1)	บริหารความเสี่ยงองค์กร	โดยจัดท�า	Risk	Map

	 	 2)	บริหารความเสี่ยงการลงทุน	

	 	 3)	บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ

	 ทัง้นี	้การประเมนิความเสีย่งได้ค�านงึถงึการเปลีย่นแปลง	

จากปัจจยัภายในและภายนอก	รวมถงึโอกาสทีจ่ะเกดิทจุรติและ

คอร์รัปชัน	พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เพื่อ

ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 มีกระบวนการทบทวน

ความเสี่ยงเป็นประจ�าเดือน	 โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายระยะ

ยาว	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ตั้งคณะท�างานย่อย	ภายใต้คณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร		เพือ่ท�าการบรหิารความเสีย่ง

เฉพาะเร่ืองที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ	

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีมาตรการรับรองอย่างเหมาะสม	

 กิจกรรมกำรควบคุม 
 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดกจิการการควบคมุ	ซึง่จะช่วยลดความเสีย่ง 

ที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้	ดังนี้	

 	บริษัทฯ	 ก�าหนดกิจกรรมควบคุม	 โดยค�านึงถึงหลัก 

	 	 การควบคุมภายในทีดี่	เช่น	มกีารแบ่งแยกหน้าท่ี	และ 

	 	 มอบอ�านาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร 

 	 	 เพือ่ความมัน่ใจว่ามีระบบตรวจสอบ	และถ่วงดลุอ�านาจ 

 	 กันได้	 มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ 

  ท�ารายการทีม่	ีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

	 	 การท�าธรุกรรมท่ีมคีวามโปร่งใส	ตรวจสอบได้และเป็น 

	 	 ธรรม	การอนมุตัธิรุกรรมโดยค�านงึถงึประโยชน์สูงสุด 

	 	 ของบริษัทฯ	เป็นต้น		

 	บรษิทัฯ	จดัท�าระเบยีบ	นโยบาย	ข้อก�าหนด	คูม่อืการ 

	 	 ปฏิบัติงานและเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยก�าหนด 

	 	 ขอบเขตอ�านาจ	หน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

		 	 ผู้บริหาร	และพนักงานแต่ละระดับ	และขั้นตอนการ 

	 	 ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	 เพื่อเป็นแนวทางในการ 

	 	 ปฏิบัติงาน	และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็น 

	 	 ไปตามระเบียบ	 นโยบาย	 ข้อก�าหนด	 และคู่มือการ 

	 	 ปฏิบัติงานต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ	

 	บรษิทัฯ	จดัให้มกีระบวนการก�ากบัดบูรษิทัทีบ่รษิทัฯ 

	 		 ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ	 เพื่อให้บริษัทย่อย 

  และบรษิทัย่อย	และบรษิทัร่วม	มีแนวทางการด�าเนนิงาน 

	 	 สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย	แนวปฏิบัติ

	 	 และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 พร้อมท้ัง 

	 	 ตดิตามการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษัิทร่วม 

	 	 เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	

 	บริษัทฯ	 จัดท�าแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม 

	 	 บรษิทัฯ	เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบัิตแิละก�ากับดแูล 

	 	 บริษัทฯ	 ถือหุ้น	 โดยได้มีการสื่อความและปรับปรุง 

	 	 แนวทางอย่างต่อเนื่อง

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในคุณภาพของระบบเทคโน 

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่สนับสนุนใน

การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล	 โดยมี

แนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร	ดังนี้	

 	 บริษัทฯ	ก�าหนดชั้นความลับของข้อมูล	แนวทางการ 

	 	 จัดเก็บเอกสารส�าคัญและเอกสารควบคุม	 รวมถึง 

	 	 ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและ 

	 	 ภายนอก	 เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่ส�าคัญและ 

	 	 เกีย่วข้องกบัด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	มคีวามถกูต้อง 

	 	 ครบถ้วน	 เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการ 

	 	 ใช้งาน	

 	บริษัทฯ	 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลยุทธ์เพื่อจัดเก็บ 

	 	 ข้อมูลปัจจัยภายนอกท่ีส�าคัญ	 ในการน�ามาใช้จัดท�า 
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	 	 แผนกลยุทธ์องค์กรอีกท้ังจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล 

	 	 แผนงานของแต่ละสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ ์

	 	 ของบริษัทฯ	อย่างเป็นระบบ	

	 	บริษัทฯ	 มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ผู ้

	 	 บริหาร	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม 

	 		 โดยสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของ 

	 	 บริษัทฯ	 และเกอสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะ 

	 	 กรรมการบริษัทฯ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

	 	 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ 

	 		 คณะกรรมการบรษิทัฯ	สามารถร้องขอข้อมลูเพิม่เตมิ 

	 	 จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อประกอบ 

	 	 การพิจารณาได้	 ทั้งนี้	 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

	 	 ในการจัดส่งข้อมูลแบะเอกสารประกอบการประชุม 

	 	 กรรมการบรษิทัฯ	บรษิทัฯ	ได้จดัส่งผ่านระบบ	Google 

 		 Drive	 เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลให้แก ่

	 	 กรรมการทุกท่าน	

 	บริษัทฯ	จัดช่องทางส�าหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได ้

  เสียภายนอกหลายช่องทาง	เช่น	Website,	Electronic 

	 		 mail,	Facebook	ของบริษัทฯ	อีกทั้งยังมีหน่วยงาน 

	 	 ที่รับชอบโดยตรง	 เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญแก่ผู้มี 

	 	 ส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอ	

 	บริษัทฯ	 จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและก�าหนด 

	 	 แนวทางการบรหิารจัดการเร่ืองร้องเรียน	อย่างชัดเจน 

	 	 เพือ่ให้พนกังานและบคุคลภายนอกเชือ่มัน่ได้ว่าเรือ่ง 

	 	 ร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส	 สุจริต 

	 	 	ยตุธิรรม	และเป็นความลบั	ภายในเวลาอนัเหมาะสม	

กำรติดตำมประเมินผล
	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียง

พอของการควบคุมภายใน	พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางการพัฒนา

ปรังปรุง	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ	 มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

 		บรษิทัฯ	ประเมนิการควบคุมภายในระดับองค์กร	และ 

	 	 ประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ	 ผ่าน 

	 	 กระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัต ิ

	 	 งานเอง	 เป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีหน่วยงานระบบการ 

	 	 ควบคมุภายใน	สอบทานความเพยีงพอและเหมาะสม 

	 	 ของการประเมินดังกล่าว	 พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าใน 

  การก�าหนดแนวทางปรบัปรงุแก้ไข	หากพบข้อบกพร่อง 

  ของการควบคุมภายใน	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 จัดให้ม ี

  กระบวนการรายงานข้อบกพร่องทีพ่บต่อผูบ้รหิารได้ 

	 	 รบัทราบในระยะเวลาทีเ่หมาะสม	รวมถงึกระบวนการ 

	 	 ตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าปรบัปรงุแก้ไขแล้วเสรจ็ภาย 

	 	 ในเวลาที่ก�าหนดไว้	

 	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ 

  ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าที่สอบทาน 

	 	 เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่ 

	 	 เพียงพอ	 เหมาะสมและมีการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

	 		 โดยได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการ 

	 	 ควบคมุภายในของกิจกรรมต่างๆ	ตามแผนตรวจสอบ 

	 	 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้ 

	 	 แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ 

	 	 ของบริษัทฯ	 และความเสี่ยงท่ีส�าคัญท่ีส่งผลกระทบ 

	 	 ต่อการด�าเนนิงานพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะสนบัสนนุ 

	 	 การควบคุมภายใน	 ทั้งนี้ฝ่ายบริหารรับทราบและ 

	 	 ก�าหนดให้มกีารแก้ไขปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ	และ 

	 	 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจ 

	 	 สอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	ในส่วนของการประเมิน 

	 	 การควบคมุภายในด้านบัญชี	การเงนิ	มกีารตรวจสอบ

  และสอบทาน	โดยส�านกังานผูส้อบบญัชภีายนอก	น�าเสนอ

  ผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะคณะกรรมการ 

	 	 ตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี	

 	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนว 

	 	 ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 

	 	 ทุจริต	 (CAC)	 โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเอง 

	 	 และทุกๆ	3	ปี	จะมีการสอบทานและลงนามรับรอง 

	 	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	เพื่อยืนยัน 

	 	 ว่าบริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบาย	 แนวปฏิบัติ	 และ 

	 	 มีมาตรการในการป้องกนัการทจุริตคอร์รปัชนั	ตลอด 

	 	 จนด�าเนินธุรกิจอยู่ในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

	 	 ตามเกณฑ์ที่	CAC	ก�าหนด	

	 ทั้งนี้	 ในปี	2562	บริษัทฯ	 ไม่พบความบกพร่องที่ส�าคัญ

ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร	 หรือข้อบกพร่อง

ท่ีมีสาระส�าคัญเก่ียวกับรายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทาง

ประโยชน์	 การทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562		

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

WICE Logistics 
(Singapore) Pte. Ltd.

WICE Logistics 
(Hong Kong) Ltd.

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล 
โลจิสติกส์ จ�ากัด

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล 
โลจิสติกส์ จ�ากัด
(ประเทศมาเลเซีย)

Guangzhou WICE 
Logistics Ltd.

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล
โลจิสติกส์ จ�ากัด 

(ประเทศเวียดนาม)

Guangzhou WICE 
Logistics Ltd.

(Shanghai Branch)

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล
โลจิสติกส์ จ�ากัด 

(ประเทศจีน)

WICE Logistics 
(Shenzhen) Ltd.

บริษัท ไวส์ ซัพพลาย
โซลูชั่นส์ จ�ากัด

99.9% 70% 80%

100% 40%

40%

40%

100%

100%

70%
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โครงสร้ำงรำยได้

ประเภทของรายได้
รายได้จากการให้บริการ

 ส�ำหรับปี 2560 ส�ำหรับปี 2561 ส�ำหรับปี 2562

    รายได้
 (ล้านบาท)  ร้อยละ

    รายได้
 (ล้านบาท)  ร้อยละ

    รายได้
 (ล้านบาท)  ร้อยละ

หมายเหตุ : * รายได้อื่นๆ เช่นกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กำาไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น

	 1.	จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	 635.03	 45.28	 607.85	 32.85	 625.88	 28.06

  (Sea Freight)

	 2.	จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	 465.59	 33.20	 830.64	 44.90	 788.99	 35.37

  (Air Freight) 

	 3.	โลจิสติกส์	(Logistics	Service)	 295.75	 21.09	 344.00	 18.59	 345.07	 15.47

	 4.	การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน

	 	 (Cross	Border	Service)	 	 	 49.62	 2.68	 460.94	 20.66

	 	 รายได้อื่น**	 5.96	 0.43	 18.00	 0.97	 10.00	 0.45

  รวมรายได้ 1402.33 100.00 1850.11 100.00 2230.88 100.00
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	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัยต่อการพิจารณา

อนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จึงได้ก�าหนด

นโยบายการท�าธุรกรรม	ดังนี้	

การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย 
	 การทีบ่รษัิท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบด้วย

บริษัทย่อยหลายแห่ง	 และบริษัทเหล่าน้ันด�าเนินธุรกิจท่ีต้องท�า

ธุรกรรมระหว่างกนั	การใช้บรกิาร	การให้ความช่วยเหลอืทางการ

เงนิ	การสนับสนุนทางด้านเทคนคิหรอืบคุคกร	ฯลฯ	ดังนัน้ในการ

ด�าเนินธุรกจิหรือปฏบัิติงานทีเ่ป็นการท�าธรุกรรมระหว่างกนัของ

บริษัท	ดงักล่าวต้องค�านงึถงึกฎหมาย	ระเบียบและอ�านาจด�าเนนิ

การของบริษัท	ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้

การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
	 การท�าธรุกรรมกบับคุคลภายนอกน้ัน	จะต้องปฏบัิตใิห้ถูก

ต้องตามหลักเกณฑ์	และกระบวนการที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย	

กฎระเบียบของบริษัท	และนโยบายของบริษัท	รวมถึงได้รับการ

อนมุตัติามอ�านาจด�าเนินการของบรษัิทอย่างเคร่งครดั	นอกจากน้ี

จะต้องปฏิบตัติามเงือ่นไขทีไ่ด้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา	โปร่งใส	

และสามารถตรวจสอบได้	โดยหลกีเลีย่งการท�าธรุกรรมทีอ่าจก่อ

ให้เกดิความเดอืดร้อนเสยีหายไม่ว่าต่อบรษิทัหรอืบคุคลภายนอก	

	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

(Stakeholder	 Engagement	 Policy)	 และแนวปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	โดยก�าหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการ

แข่งขันทางการค้าที่สุจริต	 พิจารณาราคาขายที่เหมาะสมและ

ยตุธิรรม	โดยค�านึงถงึความสมเหตุสมผลด้านราคา	คณุภาพ	และ

บริการที่ได้รับ	รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการ

ตรวจสอบ

	 นอกจากนี	้บรษัิทได้ก�าหนดแนวปฏบิตัแิละกระบวนการ

ในการพิจารณาอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั	รายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	

โดยกรรมการและผูบ้รหิาร	จะแจ้งให้บริษทัทราบถึงการมส่ีวนได้

เสียก่อน	และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ	ซึ่งหากเป็นรายการ

ทีจ่ะต้องขออนมุตัติามหลกัเกณฑ์และข้ันตอนของกฎหมาย	ฝ่าย

จัดการจะน�าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชมุผูถ้อื	รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูให้นกัลงทนุทราบอย่างโปร่งใส	

โดยกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาอนุมัติรายการอย่างแต่อย่างใด	

นโยบายหรือแนวโน้นการท�ารายการระหว่างกัน 

	 รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการ

ที่ด�าเนินการตามปกติ	 โดยใช้นโยบายต่อรองกันตามกลไกราคา

ตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์	 ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
	 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน

การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	

ตลอดจนกฎหมาย	ข้อบังคบั	ประกาศ	หรอืค�าส่ังต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง

อย่างเคร่งครัด

รำยงำนระหว่ำงกันและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
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รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้าง (บาท)
  ณ 31 ธ.ค. 62

ค�าชี้แจงของผู้บริหาร
ในเรื่องความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจ

มีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท) 
งวดปีสิ้นสุด

ณ 31 ธ.ค. 63

1.	ดร.อารยา	คงสุนทร	

2.	นายชูเดช	คงสุนทร

เป็นกรรมการ

และผู้ถือหุ้นของ

บริษัท

บริษัทเช ่าที่ดินจากคณะบุคคลวีเลนด  ์

(มกีรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกัน	คอื	ดร.อารยา  

คงสนุทร	และนายชเูดช	คงสนุทร)	เพือ่ปลกู

สร้างอาคารและใช้เป็นท่ีตั้งของส�านักงาน

ใหญ่	 โดยโฉนดที่ดินเลขที่	 53901	 มีเนื้อที่	

1	 งาน	 70	 2/10	 ตารางวา	 ตั้งอยู่ท่ีแขวง

ช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ

ได้มีการจัดท�าสัญญาเช่า	 ระยะเวลาเช่า	

20	 ปี	 ตั้งแต่วันที	 1	 กรกฎาคม	 2557-30	

มิถุนายน	2577	 โดยคิดค่าเช่าต่อเดือนราย

ละเอียด	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

รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจ�านวน	30,539,586	บาท

โดยอตัราค่าเช่าดงักล่าวประเมนิโดยผูป้ระเมนิ 

อิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	 และเป็น

บริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็น

จาก	ก.ล.ต.	คือ	บริษัท	เอเจนซี	่ฟอร์	เรียล

เอสเตท	แอฟแฟร์ส	จ�ากัด

การบันทึกบัญชีค่าเช่าบันทึกรับรู้ตามวิธี

เส้นตรงเท่าๆ	กันทุกเดือน	โดยบริษัทมีการ

บันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่	17

ไม่มียอดค้าง1,526,979ค่าเช่าที่ดิน

(ส�านักงานใหญ่)
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ยอดคงค้าง (บาท)
  ณ 31 ธ.ค. 62

ค�าชี้แจงของผู้บริหาร
ในเรื่องความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจ

มีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท) 
งวดปีสิ้นสุด

ณ 31 ธ.ค. 63

1.	ดร.อารยา	คงสุนทร	

2.	นายชูเดช	คงสุนทร

เป็นกรรมการ

และผู้ถือหุ้นของ

บริษัท

บริษัทได้เช่าที่ดิน	 เพื่อใช้เป็นที่จอดรถส�าหรับ
พนักงาน	 โดยโฉนดที่ดินเลขที่	 53902	 เล่ม	
540	หน้า	2	เลขที่ดิน	977	หน้าส�ารวจ	9146		
ตั้งอยู่ที่	 แขวงช่องนนทรี	 เขตยานนาวา	 ฉบับ
ที่	 1	 ตั้งแต่วันท่ี	 1	 กรกฎาคม	 2561-30	
มิถุนายน	 2562	 และฉบับท่ี	 2	 ตั้งแต่วันที่	 1	
กรกฎาคม	2562-30	มิถุนายน	2563	โดยคิด
ค่าเช่า	35,000	บาทต่อเดือน	โดยอัตราค่าเช่า
คิดอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าที่ดินของ
อาคารส�านักงานของบริษัท	 ซึ่งเป็นพื้นที่ดิน
ซึ่งอยู่ติดกัน

ไม่มียอดค้าง420,000ค่าเช่าที่ดิน

WICE	Logistics

(Singapore)	Pte.Ltd.,
เป็นบริษัทย่อย
(ถือหุ้นโดย	
WICE
ร้อยละ	70)

รายได้จากการ
บริการ/ลูกหนี้
การค้า

WICE	 Logistics	 (Singapore)	 Pte.Ltd.,	

เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท	

ท�าหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการ 

ในเขตต่างประเทศที่ตนดูแลซึ่งจะมีการคิด

ค่าบริการในอัตราตลาด	 และบริษัทก็เป็น

หนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ	 WICE	 

Logistics	(Singapore)	Pte.Ltd.,	ท�าหน้าที่

ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขต 

ประเทศไทย	ซึง่จะมีการคดิค่าบรกิารระหว่าง 

กัน	 และถือเป็นรายได้จากการบริการของ 

บริษัท	 ทั้งนี้ 	 บริษัท	 WICE	 Logistics	 

(Singapore)	Pte.Ltd.,	มีการจัดท�าสัญญา	

Agency	Agreement

5,350,497 602,062

ต้นทุนการให้

บริการ/

เจ้าหนี้การค้า

รายได้ค่าบริหาร

จัดการ

15,896,140

278,046

363,380

1,771,230

ไม่มียอดค้าง

56,432

เป็นรายได้ค่าบริหารจัดการประสานงาน

ระหว่างกัน	ที่ทางบริษัทเรียกเก็บโดยมีอัตรา

ค่าบริการต่อเดือนๆ	ละ	1,000	SGD

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง

เป็นค่าท่ีพักของฝ่ายบริหารท่ีเดินทางไป

ประชุมที่สิงค์โปร์จ่ายแทนแล้วเรียกเก็บกับ

ทางบริษัท	16,039	SGD
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ยอดคงค้าง (บาท)
  ณ 31 ธ.ค. 62

ค�าชี้แจงของผู้บริหาร
ในเรื่องความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจ

มีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท) 
งวดปีสิ้นสุด

ณ 31 ธ.ค. 63

WICE	Logistics

(Singapore)	Pte.Ltd.,
เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยเนื่องจาก

บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อ

วันที่	23	มีนาคม	2562	จ�านวน	2,870,524	

เหรยีญสิงค์โปร์	เป็นเงินปันผลรบัของบรษิทั	

70%	เท่ากบั	2,009,366.80	เหรยีญสงิค์โปร์	

และก�าหนดจ่ายเงินปัน	ในวันที่	มี.ค.	/	ก.ค.	

และ	พ.ย.	2562

ไม่มียอดค้าง47,522,931เงินปันผลรับ

บริษัท	ไวส์	ซัพพลาย
เชน	โซลูชั่นส์	จ�ากัด

เป็นบริษัทย่อย

(ถือหุ้นโดย	

WICE

ร้อยละ	99.99)

เงินปันผลรับ

รายได้จากการ

บริการ/

ลูกหนี้การค้า

ต้นทุนจากการ

บริการ/

ลูกหนี้การค้า

เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 เนื่องจาก

บรษิทัย่อยมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนั

ที่	29	มีนาคม	2562	และจ่ายเงินปันผลในวัน

ที่		29	มีนาคม	2562

บริษัทให้บริการจัดการขนส่งประเภท	 Cus-

toms	Transport	และ	Sea	Freight	แก่บรษิทั

ย่อยเนือ่งจากมหีน่วยบรกิารอยูท่ีแ่หลมฉบงัจงึ

สะดวกในการจัดการโดยมีการคิดค่าบริการ

โดยใช้วิธี	Cost	Plus	Pricing

8,650,708

792,466

4,000

ไม่มียอดค้าง

792,466

4,000

รายได้ค่าบริหาร

จัดการด้านบัญชี

การเงิน/ลูกหนี้อื่น

เงินคืนจากเงิน

ลงทุน

187,500

40,500,000

ไม่มียอดค้าง

ไม่มียอดค้าง

เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหาร 

จดัการระบบการท�างานด้านการเงินและ

บัญชี	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 โดยคิดค่าบริการด้าน

บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี	 ใน

อตัรา	2,500	บาทต่อไตรมาส	ระยะเวลา	

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562-1	ตุลาคม	

2562	 และในอัตรา	 60,000	 บาทต่อ

เดือน	 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	

2562-1	 ตุลาคม	 2563	 โดยใช้วิธีการ	

Allocation	Cost		

บริษัท	 ไวส์	 ซัพพลายเชน	 โซลูชั่นส์	 จ�ากัด 
มีการลดทุนจดทะเบียนจาก	 54,000	 หุ้น
เป็น	 13,500	 หุ้น	 ในวันที่	 16	 พฤษภาคม	
2562	 ลดทุนจดทะเบียนจาก	 54,000	 หุ้น
เป็น	13,500	หุ้น
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ยอดคงค้าง (บาท)
  ณ 31 ธ.ค. 62

ค�าชี้แจงของผู้บริหาร
ในเรื่องความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจ

มีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท) 
งวดปีสิ้นสุด

ณ 31 ธ.ค. 63

Wice	Logistics	

(Hong	Kong)

WICE	Logistics	(Hong	Kong)	เป็นหนึง่ 

ในตัวแทนต่างประเทศของบริษัทท�า

หน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการ 

ในเขตต่างประเทศที่ตนดูแลซ่ึงจะมีการ

คิดค่าบริการในอัตราตลาด	และบริษัทก็

เป็นหนึง่ในตวัแทนต่างประเทศของ	WICE 

Logistics	 (Hong	 Kong)	 ท�าหน้าที่ใน

การติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขต

ประเทศไทย	 ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการ 

ระหว่างกัน	 และถือเป็นรายได้จากการ

บริการของบริษัท	 ทั้งนี้ 	 บริษัท	 WICE	 

Logistics	 (Hong	 Kong)	 มีการจัดท�า

สัญญา	Agency	Agreement

51,528885,395เป็นบริษัทย่อย

(ถอืหุน้โดย	Wice	

ร้อยละ	80)

ตั้งแต่วันที่		4	

มกราคม	2561	

เป็นต้นไป	

ความสัมพันธ์

เป็นบริษัทย่อย

รายได้จากการ

บริการ/

ลูกหนี้การค้า

ต้นทุนการให้

บริการ/

เจ้าหนี้การค้า

12,901,061 1,089,088

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง

เงินปันผลรับ

6,251

8,173,533

ไม่มียอดค้าง

ไม่มียอดค้าง

เป็นค่าท่ีพักของฝ่ายบรหิารในการเดนิทาง

ไปประชุม	 จ่ายแทนแล้วเรียกเก็บกับทาง

บริษัท	202.30	USD

เป็นเงนิปันผลรับจากบรษิทัย่อย	เนือ่งจาก

บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	 2562	 จ�านวน	

2,526,503.85	 เหรียญฮ่องกง	 เป ็น

เงินปันผลรับของบริษัท	 80%	 เท่ากับ	

2,021,205.48	เหรยีญฮ่องกง	และก�าหนด

จ่ายเงินปัน	เดือน	พ.ย.	2562-ธ.ค.	2562
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ยอดคงค้าง (บาท)
  ณ 31 ธ.ค. 62

ค�าชี้แจงของผู้บริหาร
ในเรื่องความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจ

มีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท) 
งวดปีสิ้นสุด

ณ 31 ธ.ค. 63

บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	

โลจิสติกส์	จ�ากัด

บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	โลจิสติกส	์จ�ากัด	เป็น

หนึ่งในตัวแทนของบริษัท	 ท�าหน้าที่ในการ

ติดต่อประสานเพื่อให้บริการ	 ซึ่งจะมีการคิด

ค่าบริการในอัตราตลาด	ทั้งนี้บริษัท	ยูโรเอเชีย	

โทเทิล	 โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 มีการจัดท�าสัญญา	

Agency	Agreement

1,00315,000รายได้จากการ	

บริการ/	ลูกหนี้

การค้า

ต้นทุนให้บริการ/	

เจ้าหนี้การค้า

รายได้ค่าบริหาร

จัดการด้านบัญชี

การเงนิ/ลกูหนีอ้ืน่

11,365,961 2,374,463

540,000 ไม่มียอดค้าง

เป็นบริษัทย่อย

(ถือหุ้นโดย	WICE

ร้อยละ	40)	ตั้งแต่

วันที่	14	กันยายน	

2561	เป็นต้นไป	

ความสัมพันธ์เป็น

บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืม

ดอกเบี้ยรับ/

ดอกเบี้ยค้างรับ

8,000,000
170,959

ไม่มียอดค้าง บรษิทั	ยโูรเอเชยี	โทเทลิ	โลจิสตกิส์	จ�ากัด	กูย้มื

เงินจากบริษัทไวส์โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	 ระยะ

เวลาในการกู้ยืมเริ่มวันที่		24	มกราคม	2562	

ถึงวันที่	 	 24	 มกราคม	 2563	 เป็นระยะเวลา	

1	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	7.50	อ้างอิงอัตรา

ดอกเบี้ยธนาคารกสิกรไทย	 MLR+1.25%		

และมีการจ่ายคืนเงินกู ้ทั้งหมดใน	 วันที่	 7	

พฤษภาคม	2562	

เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการ

ระบบการท�างานด้านการเงินและบัญชี	 เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

โดยคิดค่าบริการด้านบริหารจัดการด้านการ

เงินและบัญชี	 ในอัตรา	 60,000	บาทต่อเดือน	

โดยใช้วิธีการ	 Allocation	 Cost	 ระยะเวลา	

ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561-1	ตุลาคม	2562
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ยอดคงค้าง (บาท)
  ณ 31 ธ.ค. 62

ค�าชี้แจงของผู้บริหาร
ในเรื่องความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจ

มีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท) 
งวดปีสิ้นสุด

ณ 31 ธ.ค. 63

บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล	

โลจิสติกส์	จ�ากัด

บรษิทั	ยโูรเอเชยี	โทเทลิ	โลจสิตกิส์	จ�ากดั	กูยื้ม

เงินจากบริษัทไวส์โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	 ระยะ

เวลาในการกู้ยืมเริ่มวันท่ี	 1	 สิงหาคม	 2562	

ถึงวันที่		31	กรกฎาคม	2563	เป็นระยะเวลา	

1	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.00	อ้างอิงอัตรา

ดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตรา

ดอกเบี้ยเท่ากันทุกประเทศ	

2,916,6675,000,000

83,333

5,000,000

79,269

1,400,000

เงินให้กู้ยืม	

ดอกเบี้ยรับ/	

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืม	

ดอกเบี้ยรับ/	

ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าธรรมเนียม

สัญญาค�า้ประกัน/

ภาระค�้าประกัน

วงเงินสินเชื่อ

3,333,333

ไม่มียอดค้าง

บริษทั	ยโูรเอเชยี	โทเทิล	โลจสิตกิส์	จ�ากดั	กูยื้ม

เงินจากบริษัทไวส์โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	 ระยะ

เวลาในการกู้ยืมเร่ิมวันท่ี	 9	 สิงหาคม	 2562	

ถึงวันที่	 31	 สิงหาคม	 2563	 เป็นระยะเวลา	

1	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.00	อ้างอิงอัตรา

ดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตรา

ดอกเบี้ยเท่ากันทุกประเทศ

บริษทั	ยโูรเอเชยี	โทเทิล	โลจสิตกิส์	จ�ากดั	กูยื้ม 

เงินจากธนาคารกสิกรไทย	 โดยบริษัท	 ไวส์ 

โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้ค�้าประกัน 

สนิเชือ่จ�านวน	70,000,000	บาท	ระยะเวลาใน

การกู้ยืม	5	ป	ีท�าสัญญาวันที่	7	มีนาคม	2562	

โดย	 บริษัท	 ไวส์โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

คิดค่าธรรมเนียมค�้าประกันสัญญา	 2	%	 จาก

วงเงินกู้

เป็นบริษัทย่อย

(ถือหุ้นโดย	

	ร้อยละ 	40) 	

ตั้งแต่วันที่	14	

กันยายน	2561	

เป็นต้นไป	ความ

สัมพันธ์เป็นบริษัท

ย่อย

WICE
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โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

 ล�ำดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

		 ณ	วันที่	26	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน	5	ราย	ถือหุ้นรวมกัน	67,476,561	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	10.35	

ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	

			บริษัทฯ	มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	13	ว่า	“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดย

ไม่มขี้อจ�ากดั	เว้นแตก่ารโอนหุน้นั้นเป็นเหตใุห้มตี่างดา้วถือหุ้นอยูใ่นบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า	(49)	ของหุ้นที่ออกจ�าหนา่ยแล้ว

ทั้งหมดของบริษัท”

	 1	 ดร.อารยา		คงสุนทร		 144,728,780	 22.201

	 2	 นายชูเดช		คงสุนทร	 100,639,320	 15.438

	 3	 นางสาวฐิติมา		ตันติกุลสุนทร	 66,857,280	 10.256

	 4	 นางสาวพรไพเราะ		ตันติกุลสุนทร	 46,152,200	 7.080

	 5	 นายพัทธดน	คงสุนทร	 26,337,000	 4.040

	 6	 MR.	LIM	MENG	PUI		 19,202,800	 2.946

	 7	 MR.	LIEN	HOCK	LOONG	 19,202,800	 2.946

	 8	 นางสาวศศิธร	ตันติกุลสุนทร	 16,013,200	 2.456

	 9	 MR.TAI	WAI	FUNG	 15,577,060	 2.389

	 10	 MISS	CHOO	YIE	NGOH	 13,493,900	 2.070
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการด�าเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

ไม่น้อยว่าร้อยละ	 50	 ของก�าไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	

และส�ารองตามกฎหมายส�าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง

ได้	 โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน	 สภาพคล่อง	 ความจ�าเป็น	

และความเหมาะสมอืน่ๆ	ในอนาคต	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	

 ปี เงินปันผล  ระหว่างกาล เงินปันผลประจ�าปี รวมอตัราการจ่ายเงินปันผล
     ต่อก�าไรสุทธิ* 
  (บาท/หุ้น)  (บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น) (ร้อยละ)

	 2559	 ไม่มี	 0.08	 0.08	 91

	 2560	 ไม่มี	 0.12	 0.12	 76

	 2561	 ไม่มี	 0.13	 0.13	 77.22

และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ทั้งนี้	 ในปี	 2561	 บริษัทมีก�าไร

ส�าหรับปีจ�านวน	 109,747,784	 บาท	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 

มมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที	่25	เมษายน	2562	เพือ่

อนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ	0.13	บาท	หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	77.22	ของก�าไรส�าหรับปีตามงบการเงินรวม

หมายเหตุ : 

		 *	 ก�าไรสุทธิ	หมายถึง	ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

		 **	 คณะกรรมการบรษิทัมีมติให้เสนอต่อท่ีประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น	ในวนัท่ี	25	เมษายน	2562	เพือ่อนมัุติจ่ายเงนิปันผล	ประจ�า 

		 	 ปี	2562	ในอัตราหุ้นละ	0.13	บาท	

นโยบายส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

คณะกรรมการของบริษัทย่อยะพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติใน

แต่ละปี	 โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุน

ตามความจ�าเป็นและเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุน

ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ	 เช่น	 ความเพียงพอ

ของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย	 หลังจากหักส�ารองเงินตามที่

กฎหมายก�าหนดแล้ว
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โครงสร้างการจัดการ
Organizational Structure
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วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
31 กรกฎาคม 2557
21 เมษายน 2560 (ต่อวาระ ครั้งที่ 1)
26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ ครั้งที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา 
	ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing), Northwestern 
  University, USA 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑติ (เคมวีศิวกรรม) จฬุาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
	National Director Conference (NDC 1/2019) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	สัมมนางาน Chairman Forum (R-CF 1/2018) หัวข้อ 
  “Digital Transformation-A Must for all Companies” 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 
  12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
	Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2011 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2011 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกจิการทีเ่ป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
	กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง
	ประธานกรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) 
  Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์ 
	กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ากัด
	กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด 
	กรรมการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด 
	กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด 
การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษท่ีส�าคญั  : ไม่มี 

ประสบการณ์ท�างาน 
ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท WICE Logistics 
    (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์
ปี 2557-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ 
    จ�ากัด (มหาชน) 
ปี 2555-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด 
    (มหาชน)
ปี 2552-ปี 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยฟิล์ม อนิดสัตร ี
    จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2549-ปี 2555 รักษาการกรรมการผู ้จัดการ บริษัท ไทย 
   คอปเปอร์อินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทของตนเอง : ไม่มี
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)  

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่น
ผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  : ไม่ม ี

นายเอกพล  พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ
อายุ 56 ปี

คณะกรรมการบริษัท



Annual Report 2019

 WICE Logistics Public Company Limited         75

รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ   
อายุ 53 ปี 

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
31 กรกฎาคม 2557

26 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา
	ปรญิญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International 

  Logistics, Cardiff Business School,Cardiff University, 

 Wales, United Kingdom 

	ปรญิญาโท 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 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 18/2020 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44/2004 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่13/2006 สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2007 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 

	ประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

	กรรมการ บริษัท โกลบอล อินไซท์ จ�ากัด 

	กรรมการ บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จ�ากัด 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพิเศษทีส่�าคญั : 1 แห่ง

	คณะบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2557-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไวส์  

   โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

ปี 2557-ปี 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซี.พ.ีแอล. 

   กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีออยล์ 

    จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล อินไซท์ จ�ากัด 

   กรรมการ บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทของตนเอง  : ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่น
ผู้บริหารหรือผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2562

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
31 กรกฎาคม 2557

21 เมษายน 2560 (ต่อวาระ ครั้งที่ 1)

30 เมษายน 2563 (ต่อวาระ ครั้งที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา 
	ปริญญาตร ี วทิยาศาสตร์บณัฑติ สาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

 อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร 

 ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
	การบริหารความเสีย่งองค์กร (Enterprise Risk Management) 

  รุ่นที่ 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่111/2014 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโทรคมนาคม สถาบัน 

 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กิจกรรมพิเศษท่ีส�าคญั  : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 
ปี 2557-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

   ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2545-ปี 2555 รองประธาน ฝ่ายโลจสิตกิส์ บรษิทั ยแูทคไทย 

    จ�ากัด  

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทของตนเอง : 15,000 หุ้น

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้กรรมการรายอ่ืนผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายเจริญเกียรติ  หุตะนานันทะ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ    
อายุ 70 ปี 
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วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
26 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา 

	ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

	Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่161/2019 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 

	ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คอลเกตปาล์ม 

 โอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพิเศษท่ีส�าคญั : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 
ปัจจุบัน   ผูอ้�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คอลเกต 

   ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ปี 2562-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส ์

    จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2555-ปี 2562 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดค้าปลีก บริษัท 

    คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทของตนเอง : ไม่มี

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่น
ผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  : ไม่มี

นางวันดี  ปฏิเวชวงศ์ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ    
อายุ 56 ปี 
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รายงานประจำาปี 2562

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
31 กรกฎาคม 2557
26 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา 
	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 
 ธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 
	 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป 
  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
	CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นท่ี 3 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	สัมนา TLCA CFO Professional Development Program 
  (TLCA CFO CPD) 2019 ครั้งที่ 2/2019 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Collective Action Against Corruption Conference 
 (C-Conference 1/2018) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	เสวนารวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15 สโมสรทหารบก
	Family Business Event (M-FBE 3/2017)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2013 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง
	กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด
	กรรมการ บริษัท WICE Logistics ((Hong Kong) Ltd. 
 ประเทศฮ่องกง 
	กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd 
  ประเทศสิงคโปร์
 กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด (ชื่อเดิม 
  บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด) 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กิจกรรมพิเศษท่ีส�าคญั : 2 แห่ง
	เลขาธิการสมาคม สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง 
 ประเทศ (TIFFA)
	กรรมการ ชมรม Human Capital Management Club 
  (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ท�างาน 
ปี 2561-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ากดั
ปี 2561-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Hong 
    Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 
ปี 2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) 
    Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์   
ปี 2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ 
    จ�ากัด (มหาชน) 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค ่าตอบแทน 
    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2549-ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั ไวส์ ซพัพลายเชน โซลชูัน่ส์ จ�ากดั
   (ชื่อเดิม บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด)

ดร.อารยา  คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 55 ปี
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นายชูเดช  คงสุนทร    
กรรมการบริหาร

อายุ 56 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
31 กรกฎาคม 2557

21 เมษายน 2559 (ต่อวาระ ครั้งที่ 1) 

26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ ครั้งที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา 

	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์บัณฑิต สาขาพาณิชนาว ี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
	ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) 

 รุ่นที่ 24/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (IOD)

	Director Accreditation Program (DAP)

 รุน่ที ่SEC/2014 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

 กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

	กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. 

 ประเทศฮ่องกง 

	กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd 

  ประเทศสิงคโปร์

	กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กิจกรรมพิเศษท่ีส�าคญั : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ยโูรเอเชีย โทเทลิ โลจสิตกิส์ 

    จ�ากัด

ปี 2561-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Hong 

    Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 

ปี 2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั WICE Logistics (Singapore) 

    Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์   

ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

   บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

ปี 2549-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ 

   จ�ากดั (ชือ่เดมิ บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 

    จ�ากัด) 
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วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
31 กรกฎาคม 2557

21 เมษายน 2559 (ต่อวาระ ครั้งที่ 1) 

26 เมษายน 2561 (ต่อวาระ ครั้งที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา 
	ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย 

 หอการค้าไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

	เสวนางานรวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15 สโมสรทหารบก

	HCM Forum ““People strategy is business strategy” 

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

	สมัมนา Next Step Thailand : EEC ยทุธศาสตร์ไทย เชือ่มโลก 

  กรุงเทพธุรกิจ

	Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 42/

  2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่SEC/2014 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

	กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด (ชื่อเดิม 

  บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด) 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กิจกรรมพิเศษท่ีส�าคญั : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ 

    จ�ากัด (ชื่อเ ดิม บริษัท ซันเอ็กซ ์ เพรส 

    (ประเทศไทย) จ�ากัด)    

ปี 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   กรรมการผู ้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร 

    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 54 ปี
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วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 22 กุมภาพันธ์ 2561

 30 เมษายน 2563 (ต่อวาระ) 

คุณวุฒิการศึกษา 

	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัย 

 รามค�าแหง

	ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

	ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ มหาวทิยาลัย

  สุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
	หลักสูตร วิเคราห์ปัจจุบัน รู ้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน 

 ปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีฯ  

	หลักสูตร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหาร 

 กระแสเงินสด ปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

	Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่148/2018 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ที ่5/2017 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

	Company Secretary Program รุ่นที่ 65/2015 สมาคม 

 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน/กิจกรรมพิเศษท่ีส�าคญั : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2561-ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

   ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน 

   บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2558-ปี 2560 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน 

   บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวบุศรินทร์  ต่วนชะเอม 
กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อายุ 45 ปี
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คุณวุฒิการศึกษา 
	MBA Logistics Management วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

	BBA Accounting วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

	Basic Cargo Tariff, organized by TAFA & Cathay Pacific 

  Airways / Thai Airways

	Dangerous Goods Regulation Course, organized by 

  TAFA & Japan Airlines

	Desktop Applications Programming, College of  

 Innovative Education, Thammasat University

	Air Cargo Course, NICS Institute of Languages and 

  Airline Business

	Sh ipp ing  & Import -Expor t  Course ,  N ICS  

 Institute of Languages and Airline Business	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย : ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี2561-ปี2562 ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนา 

   ธุรกิจ Air Freight

   บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2560  รองผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายปฏิบัตกิารและพฒันา 

   ธุรกิจ Air Freight

   บริษัท ซัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ปี 2558   รองผูจ้ดัการท่ัวไป Air Freight & Sea Freight

   บริษัท ซัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด

ปี 2557   ผู้จัดการอาวุโส แผนก Air Freight

   บริษัท ซัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด

ปี 2553  ผู้จัดการ แผนก แผนก Air Freight

   บริษัท ซัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด

นายนฤชิต  เรืองชัยปราการ 
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air Freight
อายุ 47 ปี
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คุณวุฒิการศึกษา 

	ปริญญาโท คณะการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมสัมมนา
	Creasitive Thinking คะfrom Creativity Center 

 โดย อ.รัศมี ธันยธร

	Strategic Thinking from SBDC

 โดย รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

	THE BOSS from Management & Psychology Institute 

	Internal Quality Audit for ISO9001:2015 from BIG-Q 

  Training โดย อ.อุดมศักดิ์  จิตสงบ

	Professional Management Model from TLAPS

 โดย อ.มนูญ พรรณพลีวรรณ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย : ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งทีส่�าคญั  
ปี 2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด 

    (มหาชน) 

ปี 2558-ปี 2560 ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ซนั เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย)

    (ประเทศไทย) จ�ากัด

ปี 2553-ปี 2556 ผู้อ�านวยการบริหาร บริษัท มารีนไทม์ อะไล 

   แอนซ์ จ�ากัด

ปี 2547-ปี 2552  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มารีนไทม์ อะไลแอนซ์ 

    จ�ากัด

นางสาวสาวดี  อัศวมานะ  
ผู้จัดการทั่วไป

อายุ 49 ปี
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คุณวุฒิการศึกษา 
	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมสัมมนา 

	TS16949, OHSAS 18001, ISO 9001 ,ISO 14001

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย : ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งทีส่�าคญั 

ปี 2558-ปี 2562 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด 

    (มหาชน)

ปี 2548-ปี 2557 ผูจั้ดการคลงัสนิค้า บรษิทั เอคโค ออโต้พาร์ท 

   (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ปี 2547-ปี 2548 ผู้จัดการส่วนวางแผนและควบคุมการผลิต 

    บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส ์

    จ�ากัด

นายโชคชัย พฤฒิสาร  
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า 
อายุ 47 ปี
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ที่ปรึกษาการตลาด

ฝ่ายขายและการตลาด
LSP Operations

ฝ่ายธุรการ

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนองค์กร

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เลขานุการฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการ
ผังโครงสร้างองค์กร

(วันที่ 1 มกราคม 2563)

ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป

Freight Operations

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 8 คน
ดังนี้ 

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร   ประธานกรรมการ 

2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์   กรรมการอิสระ 

3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการอิสระ 

4. นายวิชัย แซ่เซียว   กรรมการอิสระ 

     (พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ) 

    นางวันดี ปฏิเวชวงศ์  กรรมการอิสระ 

(แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเมื่อวันท่ี 

25 เมษายน 2562) 

5. ดร. อารยา  คงสุนทร  กรรมการ

6. นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการ 

7. นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร กรรมการ 

8. นางสาวบุศรินทร์  ต่วนชะเอม กรรมการ

คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้ 

1. ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ

    ทรัพย์ ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต 

2. ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

   กับ WICE ในรอบปีที่ผ่านมา 

   องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ 

เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วม

กับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้นและ 

ระยะยาว ตลอดจนกำาหนดนโยบายทางการเงนิ การบริหารความเสีย่ง 

และภาพรวมขององค์กร มบีทบาทสำาคญัในการกำากบัดแูลตรวจ

สอบ ให้ดป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

 กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ

บริษัท 2 คนในจำานวน 4 คน คือ ดร. อารยา คงสุนทร หรือ  

นายชูเดช คงสุนทร หรือนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร หรือ

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ลงลายมือชื่อร่วมกัน

 กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 5 คน 

 กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำานวน 3 คน 

 กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการของผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 

จำานวน 3 คน ได้แก่ ดร.อารยา คงสุนทร นายชูเดช คงสุนทร 

และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 

 กรรมการอสิระ จำานวน 4 คน ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร, 

รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์, นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ และ 

นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ ซึ่งมีจำานวนก่ึงหนึ่งของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ

กำาหนดคณุสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

โครงสร้างการจัดการ
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ตารางการดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

	 ล�าดับ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ		 คณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมการบริหาร
	 	 	 (3	คน)	 และพิจารณาค่าตอบแทน		 ความเสี่ยงองค์กร	
	 	 	 	 (3	คน)	 (3	คน)

 1 นายเอกพล  พงศ์สถาพร  -  -  -

 2 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ ประธาน  -  -

 3 นายเจริญเกียรติ  หุตะนานันทะ กรรมการ ประธาน  -

 4 นายวิชัย  แซ่เซียว* กรรมการ กรรมการ  -

  นางวันดี  ปฏิเวชวงศ์** กรรมการ  

 5 ดร.อารยา  คงสุนทร  - กรรมการ  -

 6 นายชูเดช  คงสุนทร  -  -  -

 7 นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร***  - กรรมการ ประธาน

 8 นางสาวบุศรินทร์  ต่วนชะเอม  -  - กรรมการ

หมายเหตุ 

 กรรมการล�าดับที่ 1-4 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทนายนฤชิต 

เรืองชัยปราการ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 * พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

 ** แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 

 *** แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	
 กรรมการบริษทัต้องเข้าร่วมประขมุคณะกรรมการบรษิทั

อย่างสมำา่เสมอ เพือ่รับทราบและร่วมตดัสนิใจในการดำาเนนิธรุกจิ

ของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 5-6 ครั้ง (ตาม

ความเหมาะสม) ซึง่กำาหนดตารางการประชมุล่วงหน้าเป็นประจำา

ทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรร

เวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อ

พิจารณาเรื่องที่มีความสำาคัญเร่งด่วน 

 ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำาหนดวาระการประชุมและพิจารณา

เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาส

ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

 ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำานวน 5 ครั้ง 

เป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 5 ครั้ง โดยกรรมการ

บริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 100 และกรรมการบริษัท 

แต่ละคน เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำานวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ 

ในการประชมุแต่ละครัง้ได้มกีารจดัส่งเอกสารประกอบวาระการ

ประชมุในแต่ละวาระส่งให้กบักรรมการบรษัิทแต่ละคนล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษา

ข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ 

 ในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงทำาหน้าที่

ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ ทัง้นี้ 

การลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ถอืมติของเสยีงข้าง

มาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มี 

ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในท่ี

ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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รายงานประจำาปี 2562

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วม

ประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย

โดยตรง เพื่อให้สามารถนำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเว้นแต่

ในบางวาระทีป่ระชมุเฉพาะกรรมการบริษทั หรือเฉพาะกรรมการ 

บรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ทัง้นี ้เพือ่ความเป็นอสิระในการพจิารณา

เรื่องต่างๆ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญเรื่องการ

จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้อง 

อย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัท

คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเร่ืองที่มี

การพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจในเรื่องนั้น 

 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัด

ทำารายงานการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธาน

กรรมการบรษิทัลงลายมอืช่ือรบัรองความถูกต้อง ท้ังนี ้กรรมการ

บริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชมุให้มคีวามละเอยีดถกูต้องมากทีส่ดุได้ รายงานการประชุม

ท่ีท่ีประชุมรบัรองแล้วจะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรปูแบบของ

เอกสารและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ

เอกสารประกอบวาระการประชมุต่างๆ เพือ่ละดวกในการสบืค้น

 นอกจากนี ้บรษิทัได้จดัให้มกีารประชุมระหว่างกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเปิด

โอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างอิสระ

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 1 นายเอกพล  พงศ์สถาพร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 31 กรกฎาคม 2557 

 2 รศ. ดร.รุธิร์  พนมยงค์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  31 กรกฎาคม 2557

 3 นายเจริญเกียรติ  หุตะนานันทะ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา 31 กรกฎาคม 2557

   และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

 4 นางวันดี  ปฏิเวชวงศ์ (1) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  25 เมษายน 2562

 5 ดร.อารยา  คงสุนทร กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 31 กรกฎาคม 2557

 6 นายชูเดช  คงสุนทร กรรมการบริหาร 31 กรกฎาคม 2557

 7 นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 31 กรกฎาคม 2557

   องค์กร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 8 นางสาวบุศรินทร์  ต่วนชะเอม กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 22 กุมภาพันธ์ 2561

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 1 นายวิชัย แซ่เซียว กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  31 กรกฎาคม 2557-25 เมษายน 2562
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โครงสร้างการจัดการ	
คณะกรรมการบริษัท ที่ดำารงตำาแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้

หมายเหต ุ: กรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่แทนกรรมการซึง่ครบวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 

   2562 ดังนี้ 

   - นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายวิชัย แซ่เซียว

กรรมการที่ออกตามวาระปี 2562 มีดังนี้



Annual Report 2019

 WICE Logistics Public Company Limited         89

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
 กรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 
2562 คอืกรรมการสองในสีค่นน้ีลงลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบั
ตราสำาคัญของบริษัท คือดร. อารยา คงสุนทร หรือนายชูเดช คง
สุนทร หรือนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร หรือนางสาวบุศรินทร์       
ต่วนชะเอม 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 ข ้อบังคับบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีวาระดำารง
ตำาแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมกีรรมการอสิระไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
ทัง้น้ี หลักการกำากับดแูลกจิการท่ีดี กรรมการอสิระต้องมีถิน่ท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัร และต้องเป็นผูม้คุีณสมบติัและไม่มลีกัษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายกำาหนด 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิทัฯ หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
ตามที่กฎหมายกำาหนด โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ตลอด
จนต้องมีความหลากหลายทั้งความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ควรดำารงตำาแหน่งกรรมการใน
บริษัท จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไม่เกนิ 5 
บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการจะ
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (บริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทจำากัด) รวมไม่เกิน 5 บริษัท 
 คณะกรรมการบรษัิท มจีำานวนทัง้สิน้ 8 คนอนัเป็นจำานวน
ที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจประกอบด้วย 
 (1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน 
 (2) กรรมการอิสระ 4 คน (ซึ่งมีจำานวนเกินกว่าก่ึงหนึ่ง
ของกรรมการทั้งคณะ) 
 (3) กรรมการที่เป็นเพศหญิง 3 คน

อ�านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิด
ชอบในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความ 

สามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

โดยอำานาจหน้าทีใ่นการอนมุตัเิรือ่งต่างๆ และความรบัผิดชอบที่

สำาคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

 (1) ทุ ่มเทเวลาและให้ความสำาคัญกับการกำาหนด 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท 

  โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการ 

  แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหารกำาหนดทิศทาง

  ของบริษัท 

 (2)  กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ 

  จรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและ 

  แนวปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ 

  พนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ ่งสร้างสำานึก 

  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีสร้างความ 

  เข้าใจและให้ยึดปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไป 

  กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด 

  ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 (3) กำาหนดอำานาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจาก 

  อำานาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  ไว้ในข้อบังคับบริษัท

 (4) จดัให้มรีะบบบญัชกีารรายงานทางการเงนิและการ 

  สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้ม ี

  กระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการ 

  ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ม ี

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (5) กำากบัดแูลและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมทีก่่อให้ 

  เกดิมลูค่าแก่บรษิทัควบคูก่บัการสร้างคณุประโยชน์ 

  ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 (6)  กำากบัดแูลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

  และมาตราการรกัษาความมัง่คงปลอดภยัของระบบ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 (7)  พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่เกิดขึ้น และกำาหนด 

  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและ 

  ครอบคลมุดแูลให้ผูบ้รหิารมรีะบบหรอืกระบวนการ

  ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเส่ียง 

  รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธรุกจิท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

  จากความเสี่ยงดังกล่าว 

 (8)  กำากบัดแูลและพัฒนาบรรษทัภิบาลของบรษัิทให้อยู่ 

  ในระดบัสากล เพือ่เป็นแนวทางในการดำาเนนิธรุกิจ 
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   ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการ 
  ปฏบัิตติามหลกับรรษัทภบิาลและจรรยาบรรณบรษิทั
 (9) เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีม ี
  จรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแล 
  กิจการที่ดีของบริษัทฯ 
 (10) ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความ 
  สามารถในการชำาระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกใน 
  การแก้ไขหากเกิดปัญหา 
 (11) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  ในเรื่องสำาคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อ 
  ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและ 
  โปร่งใส กำากบัดแูลให้มกีระบวนการและช่องทางใน 
  การรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค ์
  จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างม ี
  ประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก 
  ฝ่ายสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเร่ืองทีอ่าจเป็นปัญหา 
  กับคณะกรรมการได้โดยตรง 
 (12) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผน 
  สืบทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ 
  กรรมการผู้จัดการ และกำากับดูแลให้มีการประเมิน 
  ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ปีระสทิธผิล
  เป็นประจำาปี และมีระบบการพิจารณากำาหนดค่า 
  ตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบโปร่งใส 
  สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำาเนินงาน 
  เพือ่ก่อให้เกดิแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
 (13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  บริษัทเป็นประจำาปี โดยให้มีการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัต ิ
  งานของคณะกรรมการบรษัิทโดยรวม และประเมนิ 
  ตนเองเป็นรายบุคคล รวมทั้งติดตามผลการประเมิน 
  ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด 
  ย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท 
  และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
  กรรมการบริษัทเป็นประจำาสมำ่าเสมอ 
 (14) กำากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้ง 
  บุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ 
  กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ 
  ชุดย่อยอย่างเหมาะสม 
 (15) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ 
  ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับ 

  การบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 (16) เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชุม 
  ผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตสุดุวิสยั โดยกรรมการ 
  บริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ 
  ประธานกรรมการหรือเลขาฯ ท่ีประชุมทราบล่วง 
  หน้าก่อนการประชุม 
 (17) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายงานที ่
  เกี่ยวโยงกันให้ความสำาคัญในการพิจารณาธุรกรรม 
  หลักที่มีความสำาคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ 
  สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 
 (18) พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิติังานต่อเนือ่ง 
  เข้าอบรมหรอืเข้าร่วมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการ 
  ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการหรอืกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการ 
  เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 (19) ให ้ควมสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจด ้วยความ 
  รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความ 
  เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย 
 (20) สนับสนุนให้บริษัท มีการดำาเนินงานในการต่อต้าน 
  ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้า 
  และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 นอกจากน้ี การดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
	 	การเข้าทำารายการท่ีเกี่ยวโยงและการได้มาหรือ 
  จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสำาคัญของบริษัท ตามที่ 
  กฎหมายและคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุประกาศ 
  กำาหนด 
	 	การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ท้ังหมดหรือบาง 
  ส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น 
	 	การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ 
  บริษัท 	 	 	 	 	

	 	การเพ่ิมเตมิหรอืแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิ
  หรือข้อบังคับของบริษัท 
  	การเพิ่มทุน/ ลดทุนจดทะเบียน
		 	การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน 
		 	การเลิกบริษัท/ การควบเข้ากับบริษัทอื่น 
		 	การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี
		 	กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ ข้อบังคับบริษัท กำาหนดให้ 
   ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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การเลือกต้ัง และการพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ
บริษัท 
  ข้อบังคับบริษัท มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ

การพ้นจกตำาแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการ 
	 		ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

   กรรมการบริษัทตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

    (1)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง 

      (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

    (2) ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนม ี

     อยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว 

      หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง 

     คะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย 

     กว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้ 

    (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับจะ 

     ได้รับเลือกต้ังให้เป็นกรรมการเท่ากับจำานวน 

     กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกต้ังในครัง้น้ัน 

      ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลำาดับ 

     ถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจำานวนท่ีพงึม ี

     หรือพงึเลือกต้ังในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธานเป็น 

     ผู้ออกเสียงชี้ขาด

	  	ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น 

   นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ 

   เลือกบคุคลซึง่มคุีณสมบัติและไม่มลีกัษณะต้องห้าม 

   ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดเข้าเป็น 

   กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว 

   ถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลอืน้อยกว่าสอง 

   (2) เดอืน มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ต้อง 

   ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4)  

   ของจำานวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่บคุคลซึง่เข้าเป็น 

   กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการ 

   ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน 

   แทน และอาจจะถกูเลือกกลบัเข้ารับตำาแหน่งอกีกไ็ด้

	 		กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่า 

   จำานวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือ 

   อยู ่กระทำาการในนามของคณะกรรมการ ได้แต ่

   เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง 

   กรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซ่ึงจะ 

   ต้องกระทำาภายในหนึง่ (1) เดอืนนบัแต่วนัทีจ่ำานวน 

   กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ 

   ประชุม

การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ 
   ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะ 

   ต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม 

   (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้

   เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจำานวนใกล้เคยีงท่ีสดุ 

   กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออก 

   จากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน 

   แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำากัด การออก 

   จากตำาแหน่งของกรรมการตามวาระนัน้จะใช้วธิจีบั 

   สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่ 

   อยู ่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้ออกจากตำาแหน่ง 

   และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู ่ใน 

   ตำาแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำานวนมากกว่าจำานวน 

   ที่ต้องพ้นจากตำาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการ 

   ดังกล่าวพ้นจากตำาแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ 

    กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับ 

   ตำาแหน่งใหม่อีกก็ได้

		 		นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ 

    อาจพ้นตำาแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาด 

    คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

    กำาหนด หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิห้ออก หรือศาล 

    มีคำาสั่งให้ออก

		 	 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ย่ืนหนงัสือ 

    ลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีบ่รษัิท 

    ได้รับหนังสือลาออก ท้ังนี้กรรมการซ่ึงลาออกตาม 

    วรรคหนึง่จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบยีน 

    ทราบด้วยก็ได้

   	ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก 

    จากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย 

    คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวน 

    ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น 

    นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำานวน

    หุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
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รายงานประจำาปี 2562

กรรมการอิสระ (Independent Director)
 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท กำาหนด

ให้กรรมการอิสระมีจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้ง

คณะ และมีวาระการดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 

หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำารงตำาแหน่ง

ตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เป็นต้นไป โดย

ไม่นับระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ

รายเดิม กรรมการอิสระทกุท่านเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและ

มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำากับ

ตลาดทุน

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออก 

  เสยีงในบริษัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทร่วม หรอื 

   นิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอื 

  หุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย 

  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร 

  งาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจำา 

   หรือผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

   บริษัทย่อยลำาดับเดียวกนั หรอืนติิบุคคลทีอ่าจมคีวาม 

  ขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา 

  แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

	  ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดย 

  การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีบิดา 

   มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ 

  บตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีำานาจควบคมุ  

  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 

  ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัท 

  ย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความ 

  ขดัแย้ง ในลกัษณะทีอ่าจขดัขวางการใช้วจิารณญาณ

  อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ 

  รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ 

  ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 

  และบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจม ี

  ความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว 

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

   บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ 

  ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ 

  อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงาน 

  สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

   บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด 

  อยู ่เว้นแต่จะพ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ 

  น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวม 

  ถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รึกษา 

  ทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อ 

  ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคล 

  ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทาง 

  วิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู ้ถือหุ ้น 

  รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 

  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น 

  ด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

  ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 	ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป้นตวัแทนของ 

  กรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรือผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น 

  ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 

  การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท 

  ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ 

  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง 

   พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำา หรือ 

  ถอืหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียง 

  ท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพ 

  อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของ 

  บริษัทหรือบริษัทย่อย 

	  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็น 

  อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท 

	 	สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบรษิทั 

  เพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ 

  สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง 

  เท่าเทียมกัน 

	 	สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ

ด้วย กรรมการบรษิทั ทีเ่ป็นกรรมการอสิระจำานวน 3 คน มวีาระ

การดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการตำาแหน่ง 

ด้วย เหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการ 

ลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ท่ีพ้น

จากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทั 

อีกที โดยมีคุณสมบัติ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตาม 

หลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำาเนินงานตามประกาศ

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำาหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ 

วาระการดำารงตำาแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

 1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิด 

  เผยข้อมลูในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการ 

  เงนิ และส่งเสริมให้มกีารพัฒนาระบบรายงานทางการ 

  เงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ระหว่างประเทศ

 2.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่าย 

  ไปซึง่สนิทรพัย์ หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง 

  ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำาหนดของ 

  สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด

  หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 1  รศ. ดร.รุธิร์  พนมยงค์(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

 2  นายเจริญเกียรติ  หุตะนานันทะ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 3  นางวันดี  ปฏิเวชวงศ์(2) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง

 นางสาวนิภาพรรณ  ดุลนีย์ ผู้ตรวจสอบภายใน ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

 (1) รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 (2) นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายวิชัย แซ่เซียว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 

 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

 3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

   กระบวนการทำางาน การควบคุม การกำากับดูแลด้าน 

  การปฏบิตังิานและด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

  รกัษาความมัง่คงปลอดภยัของข้อมลูและระบบเครอื 

  ข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐาน 

  สากล 

 4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้าน 

  คอร์รปัชนัสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำากบั 

  ดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วปฏิบัต ิ

  ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

  แห่งชาติ เริม่ตัง้แต่การส่งเสรมิและสร้างความตระหนกัรู ้

  การประเมนิความเส่ียง การควบคมุภายใน การสร้าง 

  ระบบงานเชงิป้องกนั การรายงานการกระทำาความผิด 

  การตรวจสอบ จนถงึการสอบทานแบบประเมนิตนเอง 

  เก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ได้มีการ 

  ตรวจสอบและประเมินแล้ว 

 5. สอบทานให้บรษิทัมกีระบวนการควบคมุและตดิตาม 

  การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ 

  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 



94     Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

  ประจำาทุกปี

 15. ปฏิ บัติการอื่น ใดตามท่ีกฎหมายกำ าหนดหรือ 

  คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย 

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ ให้คณะ

กรรมการตรวจสอบมีอำานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า

หน่วยงานหรอืพนกังานของบรษิทัท่ีเกีย่วข้องมาให้ความเหน็ ร่วม 

ประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น คณะกรรมการ 

ตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ตามคำาสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็น 

ผู้รับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัท โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มี

ส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได่รับทราบกรณีที่ผู้สอบ 

บญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคล 

ซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทกระทำาความผิดตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 

วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 

มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบดำาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ

ตรวจสอบเบ้ืองต้นให้สำานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หาก

พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพือ่ดำาเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายใน

เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (2) การทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ำาคัญ 

  ในระบบควบคุมภายใน 

 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก 

  ทรพัย์ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรอืกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำาเนินการ 

ให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

กำาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการ 

หรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

  และมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ี 

  ยอมรบัโดยทัว่ไป และพจิารณา “แบบประเมินความ 

  เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งได้มีการ 

  ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี 

  ระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและนำาเสนอคณะ 

  กรรมการบริษัทพิจารณา

 7.  สอบทานสรปุผลตรวจสอบทจุรติและกำาหนดมาตรการ 

  ป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการ 

  ภายในของบรษัิทเกีย่วกบัการแจ้งเบาะแสและการรบั 

  ข้อร้อเรียน 

 8.  สอบทานให้มรีะบบงานเชงิป้องกันและเป็นประโยชน์ 

  ให้กับหน่วยงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีท่ีมีความ 

  เป็นอิสระ และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณี 

  ที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติ 

  หน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเสนอ 

  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมิน 

  ประสิทธิภาพการทำางานของผู้สอบบัญชี 

 10. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด 

  เผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน 

  ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

   และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำาหนดของ 

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของ 

  สำานักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ 

  ผูส้อบบญัช ีและจัดให้มกีารประชมุร่วมกับผูส้อบบัญชี 

  โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 12. พจิารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายในงบประมาณ 

  รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอน 

  โยกย้าย หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ 

  ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และ 

  รายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบ 

  ทานให้มกีารประเมินผลการปฏบิติังานตรวจสอบเป็น 

  ไปตามมาตรฐานสากล

 14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผล 

  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 

  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็น 
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 ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และประชุมร่มกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นการ

เฉพาะ 1 คร้ัง  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตร และตามท่ีคณะกรรมการ 

บริษัท มอบหมายพร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และจัดทำารายงานเสนอผู้ถือหุ้น 

ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำาปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง

 1  นายเจริญเกียรติ  หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

 2  ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 3  นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร(1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 นางสาวปรมาภรณ์ จำานงสุข เลขานุการบริษัท ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ :

 (1) นางสาวฐติมิา  ตนัตกิลุสนุทร ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน แทนนายวชิยั แซ่เซยีว 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดย

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็น

กรรมการอสิระ มวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีหรอืสิน้สดุ

วาระกรดำารงตำาแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ

บริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำาหนด

องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่ง และขอบเขต

การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 1.  กำาหนดขอบเขตและนโยบายด้านการสรรหากรรมการ 

  เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 2. พจิารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่ง 

  กรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงท่ี 

  เกี่ยวข้องกับคุณสมบคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

 3. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

   และประธานกรรมการโดยพจิารณาทบทวนเป็นประจำา 

  ทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให ้

  ประสทิธภิาพในการปฏบิติังานและเสรมิสร้างความรู ้

  ความสามารถของกรรมการบริษัท 

 4.  กำาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่ง 

  กรรมการบรษิทัให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดำาเนนิ 

  ธุรกิจของบริษัท และกำาหนดกระบวนการสรรหา 

  กรรมการบรษิทัเพือ่แทนกรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ 

  โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ 

  หลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ เพศ และ 

  ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท 

 5. พจิารณาสรรหาบุคคลผูม้คีณุสมบัตเิหมาะสมมาดำารง 

  ตำาแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัท 

  ท่ีครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำานึงถึงความ 

  หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให ้

  คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ้น 

  พิจารณาอนุมัติ

 6. จดัทำาแผนสบืทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

   หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

  บริษัทพิจารณา

 7. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก ่

  คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

  ทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ ซึง่รวมถึงโบนสัประจำา 

  ปี และเบี้ยประชุม 

 8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

  บริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำาอื่นๆ 

   ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเสนอให้ 
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  คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 9.  พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลง 

  ใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและ 

  พิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขอ 

  อนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู ่

  เสมอ 

 10. ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท 

  มอบหมาย

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ให้คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำานาจเรียกสั่ง

การให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัท

ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่า

เกี่ยวข้องจำาเป็น

 ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตร 

และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผล

การปฏบัิตงิานต่อคณะกรรมการบรษิทั และสรปุเสนอต่อผู้ถอืหุ้น 

ในรายงานประจำาปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง

 1  นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ร  

 2  นางสาวบุศรินทร์  ต่วนชะเอม  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 3  นายนฤชิต เรืองชัยปราการ (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 นางสาวปรมาภรณ์ จำานงสุข เลขานุการบริษัท ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หมายเหตุ : (1) นายนฤชิต เรืองชัยปราการ ผู้จัดการทั่วไป ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

     แทนต�าแหน่งที่ว่างลง และได้พ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากลาอกจากบริษัท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร 

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 2 คน และฝ่าย

บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน มีวาระการดำารงตำาแหน่ง

คราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่งด้วยเหตุการ

พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูก

ถอดถอน

 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งได้กำาหนดองค์ประกอบ 

คณุสมบติั วาระการดำารงตำาแหน่ง และขอบเขตการปฏบิตัหิน้าท่ี

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 1. กำาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง 

   กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและ 

  กระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ 

  บริหารความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ 

  บริษัทฯ อย ่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำาเนิน แผนธุรกิจ 

   และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 2. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุก 

  ระดบัทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้เครือ่งมือต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 

   และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา 

  วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

 3. กำากบัดแูล ตดิตาม และสอบทานแผนงานและรายงาน 

  การบรหิารความเสีย่งทีส่ำาคญั พร้อมทัง้ให้คำาแนะนำา

  เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมี 

  ประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

  สอดอคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 

 4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สำาคัญให้ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัย 

  หรอืเหตกุารณ์สำาคญัซึง่อาจตะมผีลกระทบต่อบริษทั 

  บริษทัฯ อย่างมนียัสำาคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 

  บริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

 5. รบัผดิชอบต่อการอืน่ใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย
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 ในการปฏบิติัหน้าทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรอาจขอความเหน็ทีป่รกึษาอสิระ เมือ่พจิารณาเหน็ว่ามคีวามจำาเป็น

และเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 

ครัง้ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบท่ีระบไุว้ในกฎบตัร และตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำาปี

 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร 5/5    1/1

 2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 5/5 4/4   1/1

 3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 5/5 4/4 1/1  1/1

 4. นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ 4/4 3/3 -  -

 5. ดร. อารยา คงสุนทร 5/5  1/1  1/1

 6. นายชูเดช คงสุนทร 5/5    1/1

 7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 5/5   4/4 1/1

 8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 5/5   4/4 1/1

 รวม 5 ครั้ง  รวม 4 ครั้ง  รวม 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 1 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562

คณะกรรมการ
บริิษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

องค์กร

ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี	2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562

รายชื่อกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ในปี	2562

คณะกรรมการ
บริิษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

องค์กร

ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี	2562

 รวม 5 ครั้ง  รวม 4 ครั้ง  รวม 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 1 ครั้ง

 1. นายวิชัย แซ่เซียว  1/1 1/1 1/1 - 1/1

กรรมการที่ครบวาระปี 2562
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ผู้บริหาร
 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรดำาเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

มกีารกำากบัดแูลงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทศิทาง 

ทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการบรษัิท อาศยัอำานาจตามข้อบงัคบับรษิทัฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้จัดให้มีคณะผู้บริหาร ประกอบ 

ด้วยผู้บรหิารระดบัสูง ต้ังแต่กรรมการผูจ้ดัการ ภายใต้การกำากบั

ดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

ของพนักงาน ที่มีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ 

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

รายชื่อผู้บริหารบริษัท ตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง

 1. ดร. อารยา คงสุนทร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 2. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 3. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร 

 4. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน 

 5. นายนฤชิต เรืองชัยปราการ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air Freight

 6. นางสาวสาวดี อัศวมานะ  ผู้จัดการทั่วไป 

 7. นายโชคชัย พฤฒิสาร(1)  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า

หมายเหตุ :   ผู้บริหารทุกท่าน เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

   (1) ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2562

        นายโชคชัย พฤฒิสาร ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

 คณะผูบ้รหิาร มหีน้าทีใ่นการกำาหนดทศิทางและแนวทาง 

การดำาเนนิงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย ทีค่ณะกรรมการ 

บริษัทได้กำาหนดไว้ โดยการพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะ

และข้อคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบันโยบายบรษิทัแนวทางการดำาเนนิ

กิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญต่อ

การดำาเนินงานธุรกิจ 

 นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตาม

ขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำาปี ดำาเนินการ 

ตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มี 

ผลกระทบต่อองค์กร และดำารงไว้ซึง่การสือ่สารทีม่ปีระสิทธภิาพ 

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท	

 เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการ

บริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวปรมาภรณ์ จำานงสุข ทำาหน้าที่เลขานุการ

บริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนด ในการจัด

ทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำาปี รายงานการมี

ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และดำาเนินการเก่ียวกับ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู ้ถือหุ ้น 

อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับข้อกำาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ท่ีคณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารควรรบัทราบ และจดัอบรม/

ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่

กรรมการปัจจุบัน และที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนด และมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและ

ถูกต้อง เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำาคัญ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ดังนี้ 

 	Company Secretary Forum (R-CSF 1/2019) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 	Corruption Risk & Control: Technical Update 
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   (CRC 3/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทย (IOD)

 	Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 42/2018 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 	Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 26/2018 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 	Company Secretary Program (CSP) รุ ่นท่ี 

   84/2017 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

   (IOD)

 	Company Reporting Program (CRP) รุ ่นท่ี 

   19/2017 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

   (IOD)

 	Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17) 

   สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนไทย

 	หลกัสตูรผู้ปฏบิตังิานเลขานกุารบริษทั (Advances for 

   Corporate Secretaries 1/2016) สมาคมบริษัท 

  จดทะเบียนไทย 

 	หลกัสูตรพืน้ฐานเลขานกุารบริษทั (Fundamentals 

  for Corporate Secretaries 1/2016) สมาคมบริษัท 

  จดทะเบียนไทย

 	หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิง 

  กลยุทธ์ (Strategic CSR Management รุ่นที่ 3) 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง

 ประเภทค่าตอบแทน	 อัตราค่าตอบแทน

 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม 
   	ประธานกรรมการ  40,000 บาท/ครั้ง 
   	กรรมการ  20,000 บาท/ครั้ง/คน

 2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม 
   	กรรมการตรวจสอบ  	ประธานกรรมการ    25,000 บาท/ครั้ง
  	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  	กรรมการ              20,000 บาท/ครั้ง/คน
  	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ  ไม่มี

(2) โบนัสกรรมการ สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2561 
 ให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ได้รับโบนัส โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำาไรสุทธิปีของ

งบการเงินรวมปีนั้นๆ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ได้รับโบนัสในวงเงิน 0.97 ล้านบาท

 	หลกัสูตรการบรหิารความรบัผิดชอบต่อสังคมเพือ่การ 

  พฒันาอย่างยัง่ยนื (CSR for Corporate Sustainability 

  รุ่นที่ 6) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบายการจ่ายค่า

ตอบแทนกรรมการบริษัท อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตาม

การกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนทำาหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท เปรียบเทียบได้กับ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจท่ีมีขนาดท่ีใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าท่ีความรับผิด

ชอบท่ีได้รับมอบหมายโดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น

กรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิด

ชอบที่เพิ่มขึ้น 

 ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติ

จากทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ โดยทีป่ระชมุสามัญ ผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2562 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำาปี 2562 และโบนัส

กรรมการสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2561 ดังนี้
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สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2562

รายชื่อ รวม	(บาท)
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท	(บาท)

โบนัสกรรมการ
ผลการด�าเนิน
งาน	ปี	2561*

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

องค์กร

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 
2562

เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง	(บาท)

 1. นายเอกพล  พงศ์สถาพร 200,000     -     -     - 40,000 120,237.50 360,237.50

 2. รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์ 100,000 100,000     -     - 20,000 120,237.50 340,237.50

 3. นางวันดี ปฏิเวชวงศ ์ 80,000 60,000     -     -     -        - 140,000

 4. นายเจริญเกียรติ  หุตะนานันทะ 100,000 80,000 25,000     - 20,000 120,237.50 345,237.50

 5. นางอารยา  คงสุนทร  100,000     - 20,000     - 20,000 120,237.50 260,237.50

 6. นายชูเดช  คงสุนทร 100,000     -     -     - 20,000 120,237.50 240,237.50

 7. นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร 100,000     -     - 100,000 20,000 120,237.50 340,237.50

 8. นางสาวบุศรินทร์  ต่วนชะเอม 100,000     -     - 80,000 20,000 120,237.50 320,237.50

กรรมการที่ครบวาระปี 2562

 1. นายวิชัย  แซ่เซียว 20,000 20,000 20,000     - 20,000 120,237.50 200,237.50

หมายเหตุ :  

  * โบนัสส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 ที่จ่ายในปี 2562 

  ** นายนฤชิต เรืองชัยปราการ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทน 40,000 บาท ในปี 2562 

     (ย้ายไปประจ�าบริษัทย่อย ในต่างประเทศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำาคัญ 
 การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัท เป็นไปเพื่อดูธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำาเนินงานที่

สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของบริษัท

  รายชื่อ  ตำาแหน่ง  ค่าตอบแทนทั้งปี 

 WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70) 

 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร  ประธานกรรมการ 12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
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การถอืหลักทรพัย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษทั ตามนิยาม ก.ล.ต. คูส่มรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  ล�าดับ		 รายชื่อ  ณ วันที่ 1  ณ วันที่ 31 เพิ่ม / (ลด)
 มกราคม 2562 ธันวาคม 2562 ระหว่างรอบปีบัญชี

หุ้นสามัญบริษัท	(จ�านวนหุ้น)

 1  นายเอกพล พงศ์สถาพร  ไม่มี ไม่มี ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 2 รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์  ไม่มี ไม่มี ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 3 นางวันดี ปฏิเวชวงศ์  N/A ไม่มี ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 4 นายเจริญเกียรติ หุตะนานัน  15,000 15,000 ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 5 ดร. อารยา คงสุนทร  144,728,780 144,728,780 ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                               คู่สมรส : นายชูเดช คงสุนทร 

 6 นายชูเดช คงสุนทร 99,739,320 100,639,320 900,000

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                              คู่สมรส : ดร. อารยา คงสุนทร 

 7 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  66,857,280 66,857,280 ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 8 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  200,000 200,000 ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 9 นายนฤชิต เรืองชัยปราการ 250,000 250,000 ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่ม

  10 นางสาวสาวดี อัศวมานะ 255,000 255,000 ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 11 นายโชคชัย พฤฒิสาร*  ไม่มี ไม่มี ไม่มี

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ :
	 1.	ประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต	ที่	ทจ.	23/2551	ค�าว่า	“ผู้บริหาร”	หมายความว่า	ผู้จัดการ	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ	
บรหิารสีร่ายแรกนับต่อจากผูจั้ดการลงมา	ผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ีท่กุราย	และให้หมายความรวม
ถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	
	 2.	ตามโครงสร้างของบริษัท	WICE		ผู้บริหารตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	มีทั้งสิ้น	10	คนข้างต้น	
	 3.	หลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	หุ้นสามัญของบริษัท	ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะด้วย	
	 *ผู้บริหารได้ลาออกจากบริษัท	เมื่อวันที่	1	กันยายน	2562
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ดำารงตำาแหน่งในปี 2562 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุ/ลาออก ระหว่าง
ปี 2562) ที่ได้รับค่าตอบแทนรวม สำาหรับปี 2562 ดังนี้

รายการ

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 บรษิทัฯ มกีารวดัผลการดำาเนนิงานของผูบ้รหิารทกุปี ในรปูของดชันชีีว้ดัความสำาเรจ็  (KPI : Key Performance Indicator) 

ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ผลการ

ดำาเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระ

หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม 

 สำาหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำาหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์

ท่ีชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตสุมผล คำานงึถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ

ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

    ปี	2560	 	 ปี	2561	 	 ปี	2562
    จ�านวน	8	คน	 จ�านวน	8	คน	 	 จ�านวน	7	คน
 เงินเดือนรวม    24.88  21.47  20.30

 เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)  5.15  1.91  2.17

 รวม   30.03  23.38  22.47

 บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)																																		 		232	คน										

 1. Sales & Marketing  36 คน

 2. Sea Freight Operations 25 คน

 3. Air Freight Operations 30 คน

 4. Billing Operations 27 คน

 5. LSP Operations 73 คน

 7. การเงิน & บัญชี  20 คน

 8. หน่วยงานสนับสนุน  21 คน

 บริษัทย่อย                                                                 141 คน
 WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. 39 คน

 WICE Logistics (Hong Kong). Ltd. 13 คน

 บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำากัด 77 คน

 บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำากัด 

 (ประเทศไทย)  12 คน

บุคคลากร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำานวนทั้งสิ้น 373 แยกเป็นบริษัทดังนี้ 

 รายการ จำานวนเงิน (ล้านบาท)

 เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ  132,108,062.32

 เงินสบทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 3,045,675.50

 ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว (กองทุนเงินสะสม) 4,230,054.43

ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2562
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การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance



106     Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 บริษัทฯ	 ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่

ดีให้เทียบเท่าระดับสากลมาตลอดระยะเวลาที่ได้ด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ	 โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสื่บเนื่อง

กันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ	 โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล 

ดีและตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่ง

จะช่วยส่งเสรมิให้องค์กรมศีกัยภาพในการแข่งขนัท้ังในระยะสัน้

และระยะยาว	นอกจากนีก้ารก�ากบัดแูลกจิทีดี่ยงัช่วยสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน	สถาบันการเงิน	พันธมิตรทางธุรกิจ	และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	 ในการด�าเนินธุรกิจอันจะน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือ

หุน้และประโยชน์ทีส่มดลุร่วมกนัของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบับรษิทั 

คณะกรรมการ	จงึได้ก�าหนดนโยบายกลไกการบรหิาร	การด�าเนนิ

งาน	 และระบบการก�ากับดูแลบนหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ทีด่	ีซึง่ยดึมัน่ในความโปร่งใส	รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	

รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อเป็นแนวทางใน

การในการด�าเนินธรุกจิส�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน

ของบริษัท	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุง 

หลักการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

	 บริษทัฯ	ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการ

ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง	 ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการ

ภายในประเทศ	 เช่น	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

รวมถงึหลักเกณฑ์ตามโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียน	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	

Listed	Companies-CGR)	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)	

	 ในปี	 2562	 บริษัทได้ผลประเมินในเร่ืองการก�ากับดูแล

กิจการ	ดังนี้	

			 	ได้รับผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

			 	 จดทะเบียน	(Corporate	Governance	Report	of 

การก�ากับดูแลกิจการ

			 	 Thai	Listed	Companies-CGR)	ประจ�าปี	2562	ใน 

			 	 ระดับดีเลิศ	(Excellent)	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

			 	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

			 	ได้รับคะแนนประเมิน	 100	 คะแนน	 จากผลการ 

			 	 ประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�า 

			 	 ปี	 2562	 (AGM	 Checklist)	 โดยสมาคมส่งเสริม 

			 	 ผู้ลงทุนไทย	

การปฏิบัตติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีตาม
มาตรฐานสากล
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง	

โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีทั้ง	5	หมวด	และส�าหรับปี	2562	มีการด�าเนินการ	ดังนี้	

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัต่อการคุม้ครอง

สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้	

 1.  การให้ข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้น 

	 	 ข้อมูลต่างๆ	ที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยว

กบัการด�าเนนิธรุกจิต้องมคีวามชดัเจน	และทนัต่อเหตกุารณ์	แม้

บางเร่ืองไม่อยูใ่นเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องเปิดเผย	แต่หาก

เห็นว่ามีความจ�าเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ	และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 2.  การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

	 	 บรษิทัฯ	จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2562	

เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	25	เมษายน	2562	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้อง	

Sathorn	1	ชัน้	M	โรงแรมอนนัตรา	กรงุเทพฯ	สาทร	ซึง่สามารถ

เดนิทางได้สะดวก	เนือ่งจากตดิถนนนราธวิาสราชนครนิทร์และตัง้ 

อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ	(Bus	Rapid	Transit)	

หรือ	 BRT	อาคารสงเคราะห์	 โดยดูแลและอ�านวยความสะดวก

ให้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุได้รบัความสะดวกในเรือ่งต่างๆ	ดงันี้	
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  ก่อนการประชุม

	 	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายเดียวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้

  รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ

	 	 ออกเสียงของบริษัท	 มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 

	 	 ก�าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม	 และเสนอช่ือ 

	 	 บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพ่ือรับการพิจารณา 

	 	 เลือกต้ังเป็นกรรมการ	 พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และ 

	 	 ขั้นตอนที่ชัดเจน	 ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ 

	 	 ผู้ถอืหุ้นตัง้แต่วนัที	่21	ตลุาคม	ถงึ	31	ธนัวาคม	2562

	 	 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และบนเว็บไซต ์

	 	 ของบริษัทฯ	

 	บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเรื่องที่น�าเสนอจะถูก 

	 	 พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด	โดยคณะกรรมการ 

	 	 สรรหาและพจิารรณาค่าตอบแทนท�าหน้าทีพ่จิารณา 

	 	 กลั่งกรอง	 คุณสมบัติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 

	 		 รวมถึงพิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควร 

	 		 เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม	 ก่อนเสนอต่อที ่

	 	 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอีกครั้ง	ทั้งนี้ 

	 		 คณะกรรมการฯ	 จะแจ้งผลการพิจารณาและชี้แจง 

	 	 เหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 ส�าหรบัปี	2562	ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอระเบยีบวาระ 

	 	 การประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 

	 	 เลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ	

 	 แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือ 

	 	 หุ ้นรับทราบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ ์

	 	 2562	 มีมติให้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 

	 	 ประจ�าปี	2562	ในวันที่	25	เมษายน	2562	รวมทั้ง 

  แจ้งวนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ถอืหุน้	(Record	Date)	 

	 	 ในวันที่	 13	 มีนาคม	 2562	 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 

	 	 ในการเข้าร่วมประชมุและรบัเงนิปันผล	โดยแจ้งผ่าน 

	 	 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ	ด้วย	

 	 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	 โดยมีระเบียบวาระการ 

  ประชมุพร้อมข้อมูลประกอบความเหน็ของคณะกรรมการ

  บรษิทัฯ	ในแต่ละวาระทีเ่สนอ	รวมทัง้เอกสารประกอบ 

	 	 การประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ 

	 	 บริษัทฯ	เป็นการล่วงหน้า	30	วันก่อนวันประชุม

	 	 การมอบฉันทะกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นประสงค์จะแต่งตั้ง 

	 	 บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่ 

	 	 สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 บริษัทฯ	 ได้ส่ง 

	 	 หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู ้ถือหุ้นสามารถระบุ 

	 	 คะแนนเสียงเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง 

	 	 	ในแต่ละวาระ	พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและ 

	 	 ประวตักิรรมการอสิระของบรษิทัฯ	เพือ่เป็นทางเลอืก 

	 	 แก่ผู ้ถือหุ ้นในการมอบฉันทะ	 และมีค�าช้ีแจงราย 

	 	 ละเอียด	ขั้นตอน	เอกสารหลักฐานส�าคัญที่ต้องใช้ใน 

	 	 การมอบฉนัทะท่ีสะดวกและไม่ยุง่ยากต่อการเข้าร่วม 

	 	 ประชุมส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษา 

	 	 ไทยและภาษาอังกฤษ	

	 	 แจ้งแผนท่ีการเดินทางมาเข้าร ่วมประชุม	 และ 

	 	 หมายเลขโทรศพัท์ตดิต่อสอบถามไว้อย่างชดัเจน	และ 

	 	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณ์ถึง 

	 	 ผู้ถือหุ้นเป็นเวลามากกว่า	7	วันก่อนประชุม

 วันประชุม

 	 จัดเตรียมห้องประชุมท่ีรองรับจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้า 

	 	 ประชมุได้เป็นจ�านวนมากเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเข้า 

	 	 ประชุมและอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

	 	 ซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ	 เพื่อให้การ 

	 	 ประชุมด�าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

	 	 พร้อมทั้งจัดอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับ 

	 	 จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม	

	 	 จดัให้มกีารลงทะเบยีนเข้าประชมุด้วยระบบบาร์โค้ด 

	 		 (Barcode)	 เพื่อให้ข้ันตอนการลงทะเบียนสะดวก 

	 	 รวดเร็ว	และจดัให้มีเจ้าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกใน 

	 	 การตรวจสอบเอกสารผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า	พร้อมทัง้เปิด 

	 	 ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า	 1	 

	 	 ชั่วโมง	

 	 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2562	กรรมการ 

	 	 ทั้งหมด	8	ท่าน	เข้าร่วมประชุม	พร้อมด้วยผู้บริหาร 

	 	 ระดบัสงู	ผูส้อบบญัช	ีทีป่รกึษากฎหมาย	อาสาพิทกัษ์ 

	 	 สิทธิ	 รวมทั้งนักกฎหมายท�าหน้าที่เป็นสักขีพยานใน 

	 	 การนับคะแนน	

 	 ก่อนการประชุมบริษัทฯ	 ชี้แจงวิธีการออกเสียงลง 
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รายงานประจำาปี 2562

	 	 คะแนนและการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละ 

	 	 ระเบยีบวาระให้ผูถ้อืหุน้ทราบอย่างชดัเจน	และจดัให้ 

	 	 มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย	 ไม่เห็น 

	 	 ด้วย	และงดออกเสียง

 	 ในการประชุม	 ประธานกรรมการด�าเนินการประชุม 

	 	 ตามล�าดบัวาระและเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นซกัถามและ 

	 	 แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน	โดยมอบหมาย 

	 	 ให้ประธานกรรมการเฉพาะเร่ืองตลอดจนประธาน 

	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร	 และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง 

	 	 ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจดบันทึกประเด็น 

  ซกัถามและข้อคดิเหน็ทีส่�าคญัไว้ในรายงานการประชมุ 

  อย่างครบถ้วน	

 หลังการประชุม 

 	 บรษิทัฯ	เปิดเผยมติการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	 

	 	 2562	ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ภายหลงั 

	 	 เสร็จส้ินการประชุม	 โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนน 

	 	 เสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้เหน็ด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง 

	 	 และบัตรเสีย	 ในแต่ละวาระ	 และจัดท�ารายงานการ 

  ประชมุทีร่ะบรุายชือ่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และผูเ้กีย่วข้อง

	 	 ทีเ่ข้าร่วมประชมุ	ค�าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส�าคญั	ค�าถาม/ 

	 	 ค�าตอบ	 ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทยและภาษา 

	 	 อังกฤษ	 น�าส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และหน่วยงานที ่

	 	 เกี่ยวข้องภายใน	 14	 วันนับแต่วันประชุม	 พร้อมทั้ง 

	 	 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.wice.co.th 

	 	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	

  ทัง้นี	้บริษทัฯ	ได้รบัการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุ

	 	 สามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2562	ในระดบั	“ดเีลศิ”	ด้วย 

	 	 คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 2	 ปีต่อเนื่องนับต้ังแต่ 

	 	 ปี	2561-2562	

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อ

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

รายย่อยทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ	โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ	

สามารถสรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้	

	 1.	 ให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย	 โดยก�าหนดแนว 

	 	 ปฏบิตักิารก�ากับดูแล	เพือ่ปกป้องสทิธขิัน้พ้ืนฐานของ 

	 	 ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	 เพื่อสร้าง 

	 	 ความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ	 และให้ได้รับ 

	 	 ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอแนะและ 

	 	 แสดงความคดิเหน็	หรอืแจ้งข้อร้องเรียนไปยงัประธาน 

	 	 กรรมการตรวจสอบ	และเลขานกุารบรษิทั	ผ่านอเีมล 

  secretary2@wice.co.th	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 	 เป็นผูพ้จิารณากลัน่กลองและพจิารณาเรือ่งต่างๆ	ให้ 

	 	 มกีารด�าเนนิการอย่างเหมาะสม	และจดัให้มช่ีองทาง 

	 	 ส�าหรบันกัลงทนุสถาบนั	สามารถขอข้อมลูหรือแสดง 

	 	 ความคิดเห็นผ่านข้างต้น	 ท่ีมีหน่วยงานนักลงทุน 

	 	 สมัพนัธ์	ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบดแูลให้ข้อมลูแก่นักลงทุน	

 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	

โดยรวบรวมหลักการต่างๆ	ที่เกี่ยวกับสิทธิและผลกระทบต่อผู้มี

ส่วนได้เสยีมาก�าหนดเป็นแนวปฏบัิตทิีด่	ีและมีช่องทางให้ผูมี้ส่วน

ได้เสยีสามารถส่งความคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะมายงับรษัิทฯ	ได้	

ทั้งนี้	 สรุปนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	

รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรอบปี	2562	มีดังนี้	

	 ผู้ถือหุ้น
	 บรษิทัฯ	ให้ความเคารพสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้	และ 

	 ปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน	สร้างความพึง 

	 พอใจสงูสดุให้กับผูถ้อืหุน้	เช่น	สทิธใินการเข้าร่วมประชมุ

	 สามัญประจ�าปีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน	 การเสนอ 

	 ระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับเลือก 

	 เป็นกรรมการ	 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

	 ของผูถื้อหุน้	รวมทัง้จดัให้มช่ีองทางตดิต่อกบัผูถื้อหุ้นทาง 

	 เว็บไซต์	 www.wice.co.th	 และอีเมล	 secretary2@ 

	 wice.co.th	 ตามที่เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและ 

	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562
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	 ลูกค้า
	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย 

	 การดูแลและพัฒนาคุณภาพการบริการ	ด้วยการบริหาร 

	 จัดการอย่างเป็นธรรม	 เหมาะสม	 โปร่งใส	 และสามารถ 

	 ตรวจสอบได้	 เพ่ือให้ลูกค้าทุกรายได้รับการบริการที่ด ี

	 มีคุณภาพในระดับ	ราคาที่เหมาะสม	รักษาสัมพันธภาพ 

	 ที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ	มุ่งเน้นในการสร้างความ 

	 พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า	 โดยเอาใจใส่ดูแลและรับ 

	 ผิดชอบต่อลูกค้า	 ให้บริการแก่ลูกค้า	 ตามมาตรฐานที ่

	 ก�าหนดไว้	รักษาความลับลูกค้า	ไม่ท�าการเปิดเผยข้อมูล 

	 ของลูกค้า	 หากมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าบริษัทมีระบบ 

	 และหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลูกค้า	 มี 

	 แนวทางในการพิจารณา	เพือ่เร่งด�าเนนิการหาข้อยตุด้ิวย 

	 ความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเรว็ท่ีสดุ

 คู่ค้า
	 บริษทัฯ	ยึดหลกัการปฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางการค้า 

	 ที่สุจริต	 โปร่งใส	 โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

	 ทางการค้า	 และสัญญาที่ก�าหนดกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

	 โดยมีการพิจารณาราคาและยุติธรรม	โดยค�านึงถึงความ 

	 สมเหตสุมผลด้านราคา	คุณภาพ	และบรกิารท่ีได้รบั	มกีาร 

	 ก�าหนดระเบียบในการจัดหาและด�าเนินการต่างๆ	 ที่ 

	 ชัดเจนไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ 

	 จากคู่ค้า	 สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

	 และไม่ท�าธุรกิจกับคู ่ค ้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วย 

	 กฎหมาย

 คู่แข่งทางการค้า	
	 เพื่อให้การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าเป็นไปตามหลัก 

	 สากลภายใต้กรอบกฎหมายและกติกาเกี่ยวกับการ 

	 แข่งขันทางการค้า	 บริษัทฯ	 จึงก�าหนดนโยบายในการ 

	 ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักดังกล่าว 

	 เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 โปร่งใส	 โดยไม่ 

	 แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิี 

	 การที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	 และไม่ท�าลายชื่อเสียง 

	 ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	

 เจ้าหนี้
	 บรษิทัฯ	ปฏิบตัต่ิอเจ้าหนีด้้วยความรบัผดิชอบ	เป็นธรรม 

	 ยดึถอืการปฏบิตัทิีด่ตีามแนวทาง	เงือ่นไขข้อก�าหนดของ 

 สญัญา	เง่ือนไขค�า้ประกนัการบรหิารเงนิทนุและการช�าระหนี ้

	 ก�าหนดเวลา	รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด	ไม่ 

	 ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีจะท�าให้เจ้าหนี้เกิดความ 

	 เสยีหาย	หากมแีนวโน้มท่ีจะไม่สามารถปฏบัิตติามเง่ือนไข 

	 ข้อใดข้อหนึ่งได้	 จึงรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	 เพื่อ 

	 ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข	ทั้งนี้บริษัทฯ	ไม่มีการ 

	 ฟ้องร้องคดีความการผิดนัดช�าระหนี้ใดๆ	 จากเจ้าหนี้ทุก 

	 ราย	

 ภาครัฐ
	 บริษัทฯ	 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 

	 เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและ 

	 หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	และเข้าโครงการหารอืแนวทางใน 

	 การต่อต้านการทจุรติการคอรปัชัน่	รวมถงึการสนบัสนนุ 

	 กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ 

	 ตามกฏหมาย	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 พนักงาน
 ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
	 บรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรม	โดยยดึมัน่ในความ 

	 รับผดิชอบต่อสังคมและผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ตามจรรยา- 

	 บรรณบริษัท	คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย	และ 

	 ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

 ด้านการดูแลพนักงาน
	 การบริหารค่าตอบแทน 

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทน 

	 พนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค ่าตอบแทน 

	 พนกังานอย่างชดัเจน	โดยมกีารเปิดเผยไว้ในข้อบงัคบัการ 

	 บริหารงานบุคคล	 มีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน 

	 ของแต่ละระดับต�าแหน่งงานอย่างเหมาะสม	 โดยบริษัท 

	 ก�าหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนท่ีสอดคล้อง 

	 กบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะ 

	 ยาว	 โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจารณา 

	 จากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในแต่ละปี	เช่น	การสร้าง 

	 ยอดขาย	 ก�าไรสุทธิ	 และ	 EBITDA	 ส่วนในระยะยาวจะ 

	 พิจารณาผลการด�าเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว 

	 เช่น	การขยายธุรกิจ	อัตราการเติบโตของก�าไร	ส่วนแบ่ง 

	 การตลาด	 และปรับปรุงประสิทธภาพในการด�าเนินงาน 

	 อย่างต่อเนื่อง
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	 การบริหารสวัสดิการ	
	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทน 

	 พนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค ่าตอบแทน 

	 พนักงานอย่างชัดเจน	มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่างๆ	 ให้ 

	 แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	 โดย 

	 มกีารทบทวนการจดัสวสัดกิารต่างๆ	อย่างสม�า่เสมอเพือ่ 

 ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

	 ไป	การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานครอบคลุมในทุกช่วง

	 ระยะเวลาตั้งแต่เข ้างานจนหลัง	 เกษียณอายุและ 

	 ครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติ

	 งาน	(เช่น	เบี้ยเลี้ยง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เครื่องแบบ

 พนกังานงาน)	สวสัดกิารด้านสขุภาพ	(เช่น	การตรวจสขุภาพ 

 ประจ�าปี)	และสวสัดกิารเพ่ือความเป็นอยูห่รือการช่วยเหลอื

	 พนักงานในกรณีต่างๆ	 (เช่นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 การ 

	 ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเงินช่วยเหลือตามโอกาส)	

 การดูแลพนักงานในระยะยาว
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาว 

	 อย่างต่อเนือ่ง	โดยจัดให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี	พนกังาน 

	 ที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุน 

	 ในอตัราร้อยละ	2-15	ของค่าจ้างพนกังาน	และบรษิทัจะ 

	 จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอตัราร้อยละ	2	ของ 

	 ค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน	

 ด้านการพัฒนาพนักงานงาน	และชั่วโมงการ 
	 ฝึกอบรม	
	 บรษิทัได้ก�าหนดกลยทุธ์ในการเรยีนรูแ้ละพัฒนาพนกังาน 

	 โดยก�าหนดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและ 

	 ภายนอกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 48	 ชั่วโมงต่อปี	 เพื่อ 

	 การฝึกฝนและพฒันาตนเองต่อการปฎบัิตงิาน	ท้ังนีบ้รษิทั 

	 ยังได้จัดให้การอบรม	 โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความ 

	 สามารถเฉพาะด้าน	 จากภายนอกมาให้ความรู ้แก่ 

	 พนักงานอย่างสม�่าเสมอ	 และได้มีการทดสอบความรู้ 

	 พนักงาน	อาทิเช่น	การท�าแบบทดสอบ	TOEIC	วัดความ 

	 รู้ความสามารถทางด้านภาษา	เป็นต้น	

	 ทั้งนี้	 ในปี	2562	บริษัทมีการจัดท�านโยบายสิ่งแวดล้อม 

	 และส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานใน 

	 เรื่องสิ่งแวดล้อม	ให้กับพนักงานบริษัท	สาขาแหลมฉบัง 

	 จังหวัดชลบุรี

 สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม 

	 และปฏิบติัตามกฎหมาย	และ/หรอืกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

	 ดูแลป้องกนัให้มีการด�าเนนิงานของบรษัิทก่อให้เกดิความ 

	 เสียหายต่อคณุภาพชีวติของสงัคม	ชุมชน	และสิง่แวดล้อม 

	 สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท่ีสถานประกอบการของ 

	 บริษัทตั้งอยู ่	 สนับสนุนโครงการและกิจกรรมท่ีเป็น 

	 ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม�่าเสมอ

	 ผู้ร่วมลงทุน	
	 บริษัทฯ	เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วม 

	 ทุนอย่างเป็นธรรม	 ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน	 ตลอดจนให ้

	 ความร่วมมืออย่างดีกับผู ้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและ 

	 สนับสนุนการด�าเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความ 

	 แข็งแกร่ง	 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 

	 ข้อเสนอแนะ	และร่วมกนัพจิารณาก�าหนดแผนธรุกจิ	ร่วม 

	 กันจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม	 โปร่งใส	 รวมท้ัง 

	 ติดตามและผลักดันให้การด�าเนินงานของกิจการร่วม 

	 ทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพฒันา 

	 อย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินงานของกิจการร่วม 

	 ทนุประสบผลส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ของกจิการร่วมทนุ	

 สื่อมวลชน 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

	 แก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 โปร่งใส	 เพื่อให ้

	 สื่อมวลชนสามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่าง 

	 ถูกต้องและทันเหตุการณ์	นอกจากนี้	ยังสร้างการมีส่วน 
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	 รวมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรม 

	 ต่างๆ	ตามความสนใจของสื่อมวลชน	อาทิ	การเรียนเชิญ 

	 เข้ารวมงานแถลงข่าว	หรือกิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทจัดขึ้น 

	 รวมถงึสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัสือ่มวลชน	แลกเปลีย่น 

	 ความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา	หรือการ 

	 สนับสนุนกิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	
	 บรษิทัฯ	มุง่เน้นเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูม้ส่ีวนได้ 

	 เสียที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	รวดเร้ว	และโปร่งใสของ 

	 ข้อมลูทีเ่ปิดเผยประกอบด้วยข้อมลูทางการเงินและข้อมลู 

	 ที่ไม่ใช่ทางการเงินตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ 

	 ต่างๆ	ทีเ่ก่ียวขข้องอย่างเคร่งครัดผ่านระบบ	SET	link	ของ 

 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และเว็บไซต์ของบรษิทัฯ	www.wice.co.th

	 โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations 

	 หรือ	 IR)	 และหน่วยงานเลขานุการบริษัท	 (Company 

	 Secretary)	ท�าหน้าที่ดูแลและตอบข้อซักถาม	

	 1)	 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ใน 

	 	 รายงานประจ�าปี	และแบบ	56-1	ได้แก่

  	 ข้อมูลทางการเงิน	 ในส่วนของงบการเงินผ่านการ 

	 	 	 สอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระส�าคัญ 

	 	 	 ตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ	 และผ่าน 

	 	 	 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและ 

	 	 	 สาธารณชนท่ัวไป	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จดัท�า 

	 	 	 รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	 

	 	 	 เปิดเผยควบคู ่กับรายงานผู ้สอบบัญชีในรายงาน 

	 	 	 ประจ�าปี	ซึ่งรวยถึงรายการระหว่างกัน	บทวิเคราะห์ 

	 	 	 ของฝ่ายจัดการ	และการบริหารความเสี่ยง

 	 ข้อมุลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน	 อาทิ	 การเปิดเผย 

	 	 โครงสร้างการด�าเนินงานของกลุ ่มบริษัทฯ	 โดย 

	 	 แจ้งข้อมูลต่างๆ	 ได้แก่	 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือ 

	 	 หุน้รายใหญ่	และจ�านวนการถือหุน้	สดัส่วนการถือหุน้ 

	 	 ของนกัลงทนุสถาบนั	สดัส่วนของหุน้	Free	Float	การ 

	 	 รายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง 

	 	 ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจัดการกจิกรรมของบรษิทัฯ 

	 	 หรือบริษัทย่อยเมื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ 

	 	 ผู้บริหารครั้งแรก	และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

	 	 ข้อมูล	ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือน 

	 	 และทุกสิ้นปี	 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 

	 	 ดูแลกิจการที่ดี	

	 2)	 ช่องทางท่ีบรษิทัฯ	เปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัท้ังภาษาไทย 

	 	 และภาษาอังกฤษ	ได้แก่

 	 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ	SET	link	ของตลาดหลกัทรพัย์

	 	 แห่งประเทศไทย	

 	 เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.wice.co.th 

   พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�า่เสมอ 

	 	 และจดัให้มช่ีองทางการตดิต่อกบักรรมการและหน่วย

	 	 งานต่างๆ	ไว้อย่างครบถ้วน

 	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

	 		 ได้แก่	อีเมล	ประกาศหนังสือพิมพ์	Press	Release 

	 		 และกิจกรรมต่างๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
	 บริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน 

จรรยาบรรณธุรกิจ	 และเปิดเผยไว่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นทราบ	และย�้าเตือนกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ตระหนักและปฏิบัติตามเรื่องการห้ามน�าข้อมูลภายในที่มีสาระ

ส�าคัญของบริษัทฯ	 ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารชนไปใช้เพื่อหา

ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ถือรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ	โดยมีสาระส�าคัญสรุป	ดังนี้	

	 1)	 กรรมการ	 และผู้บริหารตามนิยามของ	 ก.ล.ต.	 (“ผู้ 

	 	 บริหารระดับสูง”)	 มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง 

	 	 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ	 ขาย 

	 	 โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท	 (แบบ	59-2) 

	 	 ของบริษัทฯ	 ภายใน	 3	 วันท�าการ	 หลังจากที่มีการ 

	 	 เปลี่ยนแปลง	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการได้ติดตาม 

	 	 ผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว	 โดยก�าหนดให้ 

	 	 มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ์

	 	 ดังกล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุก 

	 	 ครั้ง	และเปิดเผยข้อมูลจ�านวนหุ้นที่ถือ	ณ	ต้นปี	สิ้นปี 

	 	 และท่ีมีการซ้ือขายระหว่างปีของกรรมการและ 

	 	 ผู ้บริหารระดับสูง	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ใน 

	 	 รายงานประจ�าปี	

	 	 ทัง้นี	้ในปี	2562	ทีผ่่านมา	ไม่ปรากฎการกระท�าความ 

	 	 ผิดของกรรมการ	 ผู้บริหารระดับสูง	 และพนักงานท่ี 
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รายงานประจำาปี 2562

	 	 เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

	 2)	 มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหาร	 รวมทั้ง 

	 	 พนกังานของบรษัิทฯ	ให้ทราบถงึนโยบายการก�าหนด 

	 	 ช่วงเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 

	 	 7	 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี 

	 	 หรอืข้อมลูอืน่ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ 

	 	 ของบริษทัฯ	ต่อสาธารณชนและไม่ท�าการซือ้ขายหลกั 

	 	 ทรัพย์ของบริษัทฯ	จนกว่าจะพ้นระยะเวลา	24	ชัว่โมง 

	 	 ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว	

	 3)	 ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลการปฏบิติังานในเรือ่ง

	 	 การปกป้องและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร 

	 	 โดยผูบ้รหิารและพนกังานมหีน้าทีต้่องปฏบิตัติามหลกั

	 	 การรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่น 

	 	 ได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ	 ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า	 หรือ 

	 	 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูอ้ืน่	อกีทัง้ปฏบิติัตามมาตรการ 

	 	 ในการดูแลรักษาความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็น 

	 	 ข้อมูลสาธารณะ	

	 4)	 แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายทีเ่กีย่วข้องกับการใช้ข้อมูล 

	 	 ภายในแก่กรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงานอย่าง 

	 	 สม�า่เสมอ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าหลกัเกณฑ์และนโยบายนัน้ 

	 	 เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม	 รวมทั้งก�าหนดบท 

	 	 ลงโทษทางวินัย	ในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน	

นักลงทุนสัมพันธ์ 
	 บริษัทฯ	 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor 

Relations)	 เพื่อเป็นศุนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร	 เปิดเผย

ข้อมูลส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น	 นักลงทุนสถาบันและรายย่อย	 รวมถึง 

นักวิเคราะห์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมทั้งท�าหน้าท่ีก�ากับ

ดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน	 ตลอดจน

ข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เช่น	

งบการเงิน	 การน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 การจัดท�ารายงาน

และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	 (MD&A)	 รายไตรมาสและ 

รายปี	 ซ่ึงแสดงสถานภาพผลการด�าเนินงานและแนวโน้มใน

อนาคตของบริษัทฯ	 รวมถึงสารสนเทศต่างๆ	 ที่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ต่อผู้ลงทุนท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

	 ในปี	 2562	 ผู ้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู ้ถือหุ ้น	 นัก

วิเคราะห์หลักทรัพย์	นักลงทุน	และพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ	

เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ	 อาทิ	 Analyst	

Meeting,	 งานแถลงข่าว	 การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน

รายย่อย	สรุปได้ดังนี้

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ 

บริษัทฯ	ได้	5	ช่องทาง	ดังนี้	

	 SET	Opportunity	day	 2

	 การเข้าพบที่บริษัทฯ	 2

	 การประชุมทางโทรศัพท์	 2

	 Analyst	Meeting

	 การเปิดเผยข้อมลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 		26

	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การพบปะนักลงทุน	/การจัดกิจกรรม

การเปิดเผยข้อมูล

	 1)	 ทางจดหมาย	:	หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์/	 	

	 	 	 									เลขานุการบริษัท

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

	 88/8	ถนนนนทรี	แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา

	 กรุงเทพฯ	10120	

	 2)	 ทางโทรศัพท์	:	66	(0)	2681-6181	ต่อ	3501

	 3)	 ทาง	E-mail	:	secretary2@wice.co.th/	investor@ 

	 	 wice.co.th

	 4)	 ทางโทรสาร	:	66	(0)	2681-6123	

	 5)	 เว็บไซต์	:	www.wice.co.th

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ไว้ในเรื่องต่างๆ	 อาทิ	 

องค์ประกอบของกรรมการ	 รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการ	ซึ่งปฏิบัติดังนี้	

 1.		การก�าหนดกลยุทธ์	นโยบาย	และทศิทางการด�าเนิน 

	 	 ธุรกิจ	

	 	 พิจารณาก�าหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 และเป้าหมาย 

	 	 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ภายใต้กรอบการด�าเนิน 

	 	 กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตาม 

	 	 แนวทางการด�าเนินการระดับสากลที่มุ่งเน้นความ 

	 	 สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สังคม	ส่งเสริม 

	 	 การสร้างนวัฒตกรรม	 และสนับสนุนให้บริษัทน�า 
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	 	 เทคโนโลยีมาใช่ในการด�าเนินงาน	ทบทวนวิสัยทัศน ์

	 	 และก�าหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องเป็นประจ�า 

	 	 อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	ให้ความเหน็ชอบในการก�าหนด 

	 	 ตวัชีว้ดัและการตัง้ค่าเป้าหมาย	(Key	Performance 

	 		 Indicators	 :	 KPIs)	 ทางการเงินและแผนงานต่างๆ 

	 		 และติดตามผลเป็นระยะ	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

	 	 ของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงาน 

	 	 ที่ก�าหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที ่

	 	 บริหารและกรรมการผู้จัดการ	

	 2.		การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	

	 	 ก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 

	 	 จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 และนโยบาย 

	 	 ก�ากับดูแลการปฎิบัติงานเพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 

	 	 และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	 ยึดถือปฏิบัติ	 เพื่อ 

	 	 ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 มีประสิทธิภาพเป็น 

	 	 ไปตามมาตรฐาน	มีจริยธรรม	 โปร่งใส	 และสามารถ 

	 	 ตรวจสอบได้	พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให ้

	 	 ได้รับประโยชน์ต่างๆ	 ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้านความ 

	 	 เท่าเทียม	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดย 

	 	 ทั่วไป	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้าน 

	 	 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยมีคณะกรรมการ 

	 	 บรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการตรวจสอบก�ากบั 

  ดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย

	 	 ดังกล่าวข้างต้น	ตลอดจนกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อ 

	 	 บังคับ	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด	 รวม 

	 	 ทั้งก�ากับดูแลให้มีการรักษาผลประโยชน์	 สิทธิของ 

	 	 ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	และสนับสนุนการ 

	 	 พัฒนาบุคคลให้มีความเข้าใจ	 มีจิตส�านักปฏิบัติตาม 

	 	 แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

 3.	 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	

	 	 เพ่ือให้บริษทัฯ	และบรษิทัในกลุม่มีระบบการควบคมุ 

	 	 ภายในที่เน้นมาตรฐานสากล	 มีการบริหารจัดการ 

	 	 ความเสีย่งของบรษัิทฯ	ให้อยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้และ 

	 	 ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม 

   คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ

  ตรวจสอบ	และหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่

  สอบทานและติดตามการด�าเนนิงานการควบคุมภายใน

	 	 อย่างสม�า่เสมอ	สือ่สารสนเทศทัง้ภายในและประมวล 

	 	 ผลอย่างสม�า่เสมอ	เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏบัิตงิาน	การ 

	 	 รายงาน	และการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และ 

	 	 ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเป็นไปด้วยความถกูต้อง	ตลอดจน 

	 	 สร้างความมัน่ใจให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิทฯ	ตาม 

	 	 ที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ	“การควบคุมภายใน”	

 4.	 การบริหารความเสี่ยง	

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�ากับดูแลให้มีการบริหาร 

	 	 จัดการความเสี่ยงท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

	 	 เป้าหมายเชงิกลยทุธ์โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ 

	 	 บริหารความเสี่ยงองค์กร	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 

	 	 และกรอบการบริหารความเสี่ยง	 ก�ากับดูแลให้การ 

	 	 บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพ	มีการ 

	 	 ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

	 	 วัถตุประสงค์และพิจารณาความเส่ียงท่ีมีนัยส�าคัญ 

	 	 ทั้งระดับองค์กร	 ก�าหนดแผนการด�าเนินงานติดตาม 

	 		 ประเมินผลและปรังปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

	 	 เพือ่ลดระดบัความเสีย่งให้ถึงระดบัท่ียอมรบัได้	พร้อม 

  ทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ 

	 	 บรษิทัฯ	อย่างสม�า่เสมอและทนัท่วงท	ีดงัทีไ่ด้เปิดเผย 

	 	 ในหวัข้อ	“การบริหารความเสีย่งและปัจจยัความเสีย่ง”

 5.	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีนโยบายและ 

	 	 แนวปฏิบัติในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมี 

	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิ 

	 	 ของบรษิทัฯ	เพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน 

	 	 ถือปฏิบัติ	และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตาม 

	 	 หลักเกณฑ์การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ 

	 	 ระหว่างกัน	 เพื่อไม่ให้มีการท�ารายการที่เก่ียวโยง 

	 	 กันท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลัก 

	 	 ทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยกรรมการและผู้บริหาร 

	 	 ตั้งแต่ระดับผู้จัดการท่ัวไป	 และต�าแหน่งท่ีเกี่ยวข้อง 

	 	 ทางการเงินตามข้อก�าหนดของส�านักงาน	 ก.ล.ต. 

	 		 รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที ่

	 	 เก่ียวข้องให้บริษัทฯ	 ทราบ	 และพนักงานมีหน้าท่ี 

	 	 รายงานรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

	 	 เป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ 
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	 	 ขดัแย้งทางผลประโยชน์	ผูม้ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งนัน้จะ 

	 	 ต้องรายงานให้บริษัทฯ	 ทราบโดยทันที	 นอกจากนี้ 

	 		 บริษัทฯ	 ยังได้ก�าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง 

	 	 ทางผลประโยชนี่กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และ 

	 	 บุคคลที่เกี่ยวข้องพึงหลีกเล่ียงการมีส่วนเกี่ยวข้อง 

	 	 ทางการเงนิ	และ/หรอืความสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอก 

	 	 อื่นๆ	ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

	 	 กับบรษัิทฯ	หรอืมผีลกระทบต่อการปฏิบติังานอย่างมี 

	 	 ประสิทธิภาพ	 หรือในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

	 	 ผลประโยชน์ในกระบวนการเสนองาน	ตดัสนิใจ	หรอื 

	 	 อนุมัติรายการใดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือ 

	 	 ผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ	

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริษัทฯ	 รักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการด�าเนินการธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์การ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยก�าหนดให้มีกระบวนการควบคุมและ

ตรวจสอบเพือ่ลดและป้องกนัความสุม่เสีย่งต่อโอกาสในการเกดิ

ทุจริตภายในองค์กรอรวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทาง

ตรงหรือทางอ้อม	

	 โดยในปี	 2562	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมส�าคัญๆ	 ที่

แสดงออกถงึความุง่ม่ันในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัของบ

ริษัทฯ	สรุปได้	ดังนี้	

 การด�าเนินการตามมาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชนั 

	 บริษทัฯ	ก�าหนดให้มนีโยบายการป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต	 การให้หรือรับสินบน	 รวมถึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติใน

การต่อต้านทจุริตคอร์รปัชนัไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร	

พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต ์

ของบรษิทัฯ	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ยงัได้รบัการรบัรองฐานะสมาชกิ

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต	 (Collective	 Action	 Coalition	 :	 CAC)	 เมื่อปี	 2560	

และในปี	2563	บริษัทฯ	จะท�าการทบทวนแบบประเมินตนเอง

ของโครงการฯ	 ทั้ง	 71	 ข้อ	 และเข้ากระบวนการสอบทานโดย

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือรับทราบ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษัิทฯ	ยงัคงมมีาตรการ

และกระบวนการในการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนัทีค่รอบคลมุ

เพียงพอและเหมาะสมตลอดจนด�าเนินธุรกจิอยู่ในหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่	CAC	ก�าหนด	

No Gift Policy
	 การรับและการให้ของขวัญ	 การเลี้ยง	 หรือประโยชน์

อื่นใดอาจเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดทุจริต	

บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดแนวปฎบัิตใินเรือ่งการรบั-ให้ของขวญั	การ

เลีบ้งง	หรอืประโยชน์อืน่ใด	เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้าน

ทจุรติคอร์รปัชนัและประกาศใช้ทัว่ทัง้องค์กรเพือ่ให้บคุลากรของ

กลุ่มบริษัทฯ	ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	โดยจะไม่เรียกร้อง/ไม่รับ

ของขวัญ	ของก�านัล	การเลี้ยงรับรอง	หรือสิ่งตอบแทนใดๆ	จาก

ผู้ร่วมด�าเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ	 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ

ลังเลใจในการปฏิบัติหน้าที่	 หรือการเลือกปฏิบัติ	 หรือการกระ

ท�าใดๆ	ทีก่่อให้เกดิผลประโยชน์ทีข่ดักนั	และสือ่สารให้แก่บคุคล

ภายนอกทีม่ส่ีวนร่วมในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ได้รบัทราบ	

เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปอย่าง

โปร่งใส	ซื่อสัตย์	สุจริต	ถูกต้องตามกฎหมาย

 การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการก�ากับ

ดูแลกิจการจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 ท่ีพบเห็นสิ่งที่ขัดต่อ

จรรยาบรรณธุรกิจ	(Business	Code	of	Conduct)	การทุจริต

และคอร์รัปชันหรือในกรณีอื่นใด	 สามารถรายงานแจ้งหรือส่ง

ข้อร้องเรียนโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือกรรม

การบริษัทฯ	หรือผู้บริหารของบริษัท	หรือช่องทางอื่นใด	ที่มีผู้มี

ส่วนได้เสียไว้วางใจ	

	 ทางไปรษณีย์	 :		ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการ 

	 	 	 บรษิทัฯ	ผูบ้รหิารบรษัิทฯ	หรือ	เลขานุการ 

	 	 	 บริษัท	

	 	 	 บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 เลขที	่88/8	ถนนนนทร	ีแขวงช่องนนทรี 

		 	 	 เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ		10120	

 กล่องรับความคิดเห็น	:	 ชั้น	2	ชั้น	3	และชั้น	5	อาคาร 

	 	 	 	 			ส�านักงานใหญ่
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	 อีเมล	(E-mail)		 :		banomyong.ruth@gmail.com,	 

	 	 	 	 araya@wice.co.th,			 	

	 				 	 	 secretary2@wice.co.th	

	 เว็บไซต์	 	 :	  www.wice.co.th

	 การด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	

	 บริษัทฯ	ได้จัดท�าและประกาศใช้ขั้นตอนการด�าเนินงาน

ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน	ประกอบด้วย		 	

 1.   การคดักรองข้อร้องเรยีน:	หน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

การพิจารณาข้อมูลท่ีส�าคัญตามนโยบายฯ	 และขั้นตอน	 หาก

ข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณาและ

รายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ	

 2.  การตรวจสอบข้อเท็จจริง:	 หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในพิจารณาท�าการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง	 ตลอด

จนการเสนอมาตรการเยียวยาความเสียหายหรือผลกระทบของ

ข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ	

 3. การพิจารณาสั่งการข้อร้องเรียนที่มีมูล:	 ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ	พจิารณาสัง่การตัง้คณะ

กรรมการสอบสวนตามข้อบังคับการท�างานของบริษัทฯ	เพื่อให้

เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	

 4. การรายงาน:	 ข้อร้องเรียนท่ียุติแล้วจะรายงานให ้

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ป็นผูร้้องเรยีนทราบ	ในกรณทีีผู่ร้้องเรยีนได้แจ้ง

ข้อมลูการตดิต่อกลับ	รวมทัง้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบ	

 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือ	

	 ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ	การ

สอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และนโยบายการ

รับข้อร้องเรียนดังนี้		

	 1.	ผูร้้องเรยีน	หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี	หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอื

โดยสุจรติในทกุขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบ	การสอบสวน

จะได้รับการปกป้อง	หรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน

	 2.	 ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เก่ียวข้องจะได้รับการ

ปกปิดไว้ในชั้นความลับ	 ตามข้อก�าหนดบริษัทฯ	 ว่าด้วยการ

ก�าหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเก่ียววกับ

เอกสาร	

	 3.	ผูร้้องเรยีนหรอืผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจะได้รบัการเยยีวยา

และบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ	

 สถิติข้อร้องเรียน	

	 ในรอบปี	 2562	 บริษัทฯ	 ได้รับข้อร้องเรียนจ�านวน	 41	

เรื่อง	แยกเป็นดังนี้

	 การติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชัน	

ลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ จ�านวน 38 เรื่อง

อื่นๆ	 จ�ำนวน	3	เรื่อง

	 บริษัทฯ	 จัดท�าสรุปรายงานผลการด�าเนินการตาม

มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในระหว่างปีและรายงานต่อ

คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	พร้อม

ทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�าปีด้วย

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์หลากหลาย

ด้านที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 ที่มาจากการสรรหาและ

แต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมและผ่านการอนุมัติจากผู้ถือ

หุ้นจ�านวน	 8	 คน	 ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระ	 4	 คน	 ซึ่ง

เป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการท�าให้

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีบทบาทหน้าท่ี

ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย	ข้อก�าหนด	ข้อบัง

คับบริษัทฯ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี	 โดยกรรมการทั้งหมดได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ	และผูถ้อืหุน้โดยรวม	และไม่กระท�า

การใดท่ีเป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 เพื่อ

สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

	 ทั้งนี้	 รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ	

ปรากฎอยู่ในรายงานหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”

	 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย	 3	

คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

องค์กร	 ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความช�านาญท่ีเหมาะสมในการท�า

หน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในด้านต่างๆ	ตามทีข้่อบงัคบั

ของบรษิทัฯ	ก�าหนดไว้	เพือ่ช่วยท�าหน้าทีก่ลัน่กรองงานด้านต่างๆ	

ตามที่ได้รับมอบหมาย	และได้ก�าหนดคุณสมบัติ	วาระการด�ารง

ต�าแหน่ง	 และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ	 รายช่ือกรรมการ	 หน้าที่

ความรับผิดชอบ	 จ�านวนครั้งการประชุม	 และจ�านวนคร้ังที่
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กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม	ปรากฎในหัวข้อ	“โครงสร้างการ

จัดการ”

	 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรายงานผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อทราบอย่าง

สม�่าเสมอ	 และรายงานการท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือ

หุ้นใจแบ	56-1	และรายงานประจ�าปีทุกปี	

 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ	กรรมการอิสระ	 และ 
ผู้บริหารสูงสุด	

	 เมื่อต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	ว่างลงหรือกรรมการ

ถึงก�าหนดออกตามวาระ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยคณะ

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าทีพ่จิารณา

สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ความ

เชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์คุณสมบัติเฉพาะด้านท่ีเป็น

ประโยชน์และสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ

ตาม	Skill	Matrix	ของกรรมการทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัรวมถงึความ

หลากหลายของคณะกรรมการ	 ตลอดจนความเป็นอิสระและ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการอย่างรอบด้าน	 โดย

ในการพิจารณาสรรหากรรมการแบ่งเป็น	

 การสรรหากรรมการรายใหม่	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมนอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ	 (Director	 Pool)	

จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ	 อาทิ	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ

มีความสมบรูณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	ส�าหรับการ

เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดิมตะพิจารณาจากผลการปฏบัิตงิาน

ในปีที่ผ่านมา	การอุทิศเวลา	และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของ

กรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา	

 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการอิสระ	 จะพิจารณา

จ�านวนกรรมากรอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบ

ริษทัฯ	ให้มคีวามสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของ	ก.ล.ต.	

โดย	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2562	กรรมการอสิระมจี�านวนทัง้สิน้	4	

คนจากกรรมการบริษัท	8	คน	ซึ่งเป็นกึ่งหนึ่งตามข้อก�าหนดของ	

ก.ล.ต.	ทัง้นีก้รรมการอสิระมนิียามและคุณสมบติัความเป็นอสิระ

ตามที่ก�าหนดปรากฎในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”

 การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ในกรณทีีต่�าแหน่ง

ดงักล่างว่างลง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ

พิจารณาจากกรรมการของบรษัิทฯ	ทีเ่ป็นผูม้ทัีกษะประสบการณ์ 

วิชาชีพ	 คุณสมบัติฉพาะด้านต่างๆ	 ท่ีมีความจ�าเป็นและเหมาะสม 

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทณ	 ได้แก	่

ความรู้	 ความสามารถในการบริหารธุรกิจ	 และมีประสบการณ์

ในด้านที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	 โลจิสติกส์	มีภาวะความเป็นผู้น�าและมี

ประสบการณ์ในการเป็นผูน้�าขององค์กร	และได้การยอมรบัจาก

องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งค�านึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาใน

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	

	 บทบาทของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร	

	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบ

รษิทัฯ	ไม่ใช่บุคคลเดยีวกนั	และมบีทบาทหน้าทีแ่ตกต่างกนั	ดงันี้	

 ประธานกรรมการบริษัทฯ		เป็นกรรมการอสิระ	มบีทบาท

หลักในการก�ากับดูแลให้การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการให้มี

ประสทิธิภาพปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยา 

บรรณธุรกิจของบริษัท	 และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ	 ก�าหนด

ระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 แต่ไม่ได้เข้าไป

มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจ�าวันของบริษัทฯ	 ทั้งนี	้

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและ

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 และไม่ด�ารงต�าแหน่งใดๆ	 ในคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องทุกคณะ	เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจนแบะเหมาะสม	สามารถใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ	

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	เป็นผูบ้รหิารสงูสดุขององค์กร

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่ง

ตามข้อบังคับบริษัทฯ	 เพื่อท�าหน้าท่ีบริหารจัดการบริษัทฯ	 ให้

เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้วาง

ไว้ภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับ	 และที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับและ

ระเบียบบริษัทฯ

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะก�าหนดวันและเวลาประชุม

เป็นการล่วงหน้าท้ังปี	 รวมทั้งก�าหนดระเบียบวาระประจ�าของ

การประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน	 คณะกรรมการบริษัทฯ	

ได้รับหนังสือเชิญประชุม	 ร่างรายงานการประชุม	 และข้อมูล

ประกอบระเบียบวาระ	 การประชุม	 เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อน

การประชุมอย่างน้อย	7	วันก่อนการประชุม	 ในปี	 2562	คณะ

กรรมการได้มกีารจดัประชมุทีก่�าหนดตารางประชมุล่วงหน้า	ทัง้

สิ้น	5	ครั้ง	

	 ประธานกรรมการท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยเปิด
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โอกาสให้กรรมการทุกรายมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดง

ความคิดเหน็ได้อย่างอสิระ	ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	

กรรมการต้องมาประชมุอย่างน้อย	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ	และจะคงจ�านวนองค์ประชุมนี้ 

จนถงึขณะทีม่กีารจะลงมติ	โดยการลงมตทิีป่ระชมุ	คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 ให้ถือมติเสียงข้างมาก	 ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียง

หนึ่งเสียง	 หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขาด	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญ

กับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

ผู้เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ	 เป็นธรรมและโปร่งใส	 โดยมีการเปิด

เผยข้อมลูในเร่ืองดังกล่าวครบถ้วน	กรณทีีก่รรมการบรษิทัฯ	ราย

ใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา	

กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ในเรื่องนั้นๆ

	 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม	 เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ 

จัดท�ารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป	 และให้ประธาน

กรรมการบริษัท	ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง	รายงานการ

ประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วพร้อมกับเอกสารประกอบวาระ

การประชุมต่างๆ	จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส์ตามประเภทเอกสารชัน้ความลบัของบรษิทัฯ	เพือ่

สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง	

	 เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ในการจัดส่งข้อมูล	/	เอกสาร

การประชุมกรรมการบริษัทฯ	 และลดปริมาณการใช้กระดาษ	

บริษทัฯ	ได้ใช้ระบบ	Google	Drive	เพือ่ส่งข้อมลูให้แก่กรรมการ

ทุกท่าน	ผ่าน	Link	ทางอีเมล	โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูล	 และใช้ระบบ	 Line	 Application	 ในการติดต่อ

สื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท	 ในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและเรื่องอื่นๆ	ที่ส�าคัญ		

 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้คณะกรรมการ

ได้พจิารณาทบทวนผลการปฏบิติังาน	ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ	

ในระหว่างปี	โดยในปี	2562	ได้มกีารทบทวนแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ทั้ง	2	แบบ	คือ	ประเมินกรรมการ

ทั้งคณะ	 และประเมินตนเองรายบุคคล	 เพื่อให้การประเมินผล 

ดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ี

ดี	และเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่	 (CG	Code)	ที่

ออกโดย	ก.ล.ต.	

แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการประกอบด้วย	

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

   (ทัง้คณะ)	ประเดน็ค�าถามประกอบด้วย	6	หมวดหลัก 

	 		 ได้แก่	1)	โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

	 		 2)	 บทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะ 

	 	 กรรมการ	 3)	 การประชุมคณะกรรมการ	 4)	 การ 

	 	 ท�าหน้าที่ของกรรมการ	 5)	 ความสัมพันธ์กับฝ่าย 

	 	 จัดการ	 6)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการ 

	 	 พัฒนาผู้บริหาร	 โดยกรรมการที่ท�าการประเมิน	 คือ 

	 	 กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล	ณ	 

	 	 เดือนธันวาคม	2562	รวมทั้งสิ้น	8	คน

  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) 

  มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 93.85

	 2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการราย 

	 	 บคุคล	(ตนเอง)	ประเดน็ค�าถามประกอบด้วย	3	หมวด 

	 	 หลัก	 ได้แก่	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ 

	 	 กรรมการ	 2)	 การประชุมของคณะกรรมการ 

	 	 3)	 บทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะ 

	 	 กรรมการ

  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) 

  มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 95.17

 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

	 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจ

สอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร	ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่องทั้งคณะ	โดยในปี	2562	ทุกคณะ

ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี	 โดยสรุปผล

การประเมินรายคณะดังนี้

	 ทัง้นี	้ผลการประเมนิและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล 

จะถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ	เพือ่น�ามาก�าหนดแนวทาง
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รายงานประจำาปี 2562

 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ		 ร้อยละ	96

	 2.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ร้อยละ	87.28

	 3.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 ร้อยละ	87.50

งปรบัปรงุการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการให้มปีระสทิธิภาพ

อย่างเป็นรูปธรรม	และเปิดเผยข้อมลูผลการประเมนิในภาพรวม

ไว้ในรายงานประจ�าปี	

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถงึบทบาทหน้าท่ีในฐานะ

ผู้น�าขององค์กร	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 เกินกว่ากึ่งหนึ่งได้

ศึกษาหรือได้รับฟังค�าบรรยายหลักปฏิบัติตาม	 CG	 Code	 จน

เข้าใจประโยชน์และหลกัปฏบิตัใินการน�าไปใช้สร้างคณุค่าให้แก่

กจิการอย่างยัง่ยืนเป็นอย่างดีแล้ว	และได้พจิารณาน�าหลกัปฏบัิติ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี	2560	หรือ	“CG	Code”	ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ

บริษัทฯ	 โดยหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้น�าไปปรับ

ใช้ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการ	

รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน	 CG	

Code	แต่ละข้อ	เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ	มีความเหมาะสม	

หรอืมแีผนพฒันาให้เหมาะสมกับธรุกจิอย่างต่อเน่ืองเพือ่เป็นการ

พัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ช่วยส่งเสริมการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการหมุน 

เวียนต�าแหน่งภายในองค์กร	 และส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการลงมา	 คณะ

กรรมการบริษัทฯ	 จึงได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมอบรม

สัมมนาหลักสูตรที่เก่ียวข้องและจัดให้มีการประเมินศักยภาพ 

ผู้บรหิารระดบัสูง	เพือ่พฒันาความพร้อมในการปฏบิตังิานระดบั

ผู้บริหาร	ดังนี้

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 จัดการบรรยายให้แก่กรรมการบริษัทฯ	 ที่ได้รับแต่งตั้ง

ใหม่	โดยมเีนือ้หาประกอบด้วยเรือ่งของลกัษณะธรุกจิ	ข้อมลูทาง

ธุรกิจ	 และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 กฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง	การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	และ

ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัตหิน้าท่ีกรรมการ	พร้อมกับจดั

ท�าเป็นคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	แผนกลยุทธ์	ข้อบังคับ

บริษัทฯ	หนังสือ

	 บริคณห์สนธิ	 รายงานประจ�าปี	 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	

คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิ	การปฏบิตัิ

งานให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ส่งมอบให้แก่กรรมการ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 การอบรมของกรรมการ
บริษทัฯ	สนบัสนนุให้กรรมการทกุคนได้ศกึษาและอบรมเพิม่เตมิ

เพือ่เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัการท�าหน้าทีก่รรมการอย่างต่อเนือ่ง

ได้แก่

 	การเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่อง

  การก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ีการจัดเยีย่มชมสถานทีป่ฏบิตัิ

	 	 งานของกลุม่บรษิทัฯ	และบรษัิททีไ่ด้เข้าร่วมทนุทัง้ใน 

  ประเทศและต่างประเทศ	เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัฯ

  มคีวามเข้าใจในธรุกจิของบรษิทัฯ	และน�าความรูต้ลอด

	 	 จนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษทัฯ	ได้มากยิง่ข้ึน

 	 การเข้าอบรมในหลกัสตูรทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิติัหน้าท่ี

	 	 กรรมการและหลักสูตรอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง 

	 	 หลักสูตรที่เป็นการทบทวนความรู้เพื่อให้มีความทัน 

	 	 สมัยอยู่เสมอ	

	 โดยในปี	 2562	 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาใน

หลักสูตรที่ส�าคัญ	ดังนี้
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 รายชื่อกรรมการ หลักสูตรที่เข้ารับอบรม /สถาบัน

	 1.	 นายเอกพล		พงศ์สถาพร		 -		National	Director	Conference	(NDC	1/2019)	/

			 	 	 	 สมาคมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(	IOD)

	 2.	 รศ.	ดร.รุธิร์		พนมยงค์		 -	 ไม่มี	

	 3.	 นายเจริญเกียรติ		หุตะนานันทะ		 -	 ไม่มี

	 4.	 นางวันดี	ปฏิเวชวงศ์		 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	161/2019	

			 	 	 	 สมาคมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(	IOD)

	 5.	 ดร.	อารยา		คงสุนทร		 -		CFO’s	Orientation	Course	for	New	IPOs	รุ่นที่	3/ตลาดหลักทรัพย์

	 	 	 	 แห่งประเทศไทย	

	 	 	 -	 TLCA	CFO	Professional	Development	Program	(TLCA	CFO	CPD)

  	 	 2019	ครั้งที่	2/2019	“Automation	&	RPA	(Robot	Process	Automation) 

     for	Accounting”/	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

	 6.	 นายชูเดช		คงสุนทร		 -		ไม่มี

	 7.	 นางสาวฐิติมา		ตันติกุลสุนทร	 -		ไม่มี

	 8.	 นางสาวบุศรินทร์	ต่วนชะเอม	 -	 หลักสูตร	วิเคราห์ปัจจุบัน	รู้ทันอนาคต	ผ่านงบการเงิน	ปี	2562	/สภาวิชา 

	 	 	 	 ชีพบัญชีฯ

	 	 	 -	 หลักสูตร	 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหารกระแสเงินสด 

	 	 	 	 ปี	2562	/สภาวิชาชีพบัญชีฯ	

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท	 และผู้บริหารระดับสูง	 เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ

การปฎิบัติหน้าที่รวมท้ังพบปะแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท	 และผู ้บริหาร

ระดับสูงขององค์กรต่างๆ	 อยู ่เสมอทั้งหลักสูตร

ที่จัดโดยหน่วยงานองค์กรอิสระ	 หรือหน่วยงาน

ก�ากับดูแลของรัฐ	 อาทิ	 หลักสูตรกรรมการบริษัท

ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 ที่	 ก.ล.ต.	 ก�าหนด

ให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการ

อบรมอย่างน้อยหน่ึงหลักสูตร	 ซึ่งได้แก่	 Director	 

Cert ificat ion	 Program	 (DCP)	 Director 

Accreditation	Program	(DAP)	Audit	Committee	

Program	(ACP)	และEthical	Leadership	Program	

(ELP)	ทัง้นี	้เพ่ือน�าความรูแ้ละประสบการณ์มาพฒันา

องค์กรต่อไป
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

Director	
Certification	
Program	
(DCP)

Director	
Accreditation 
Program
(DAP)

Role	Of	The	
Chairman	
Program	
(RCP)

Audit	
Committee	
Program	
(ACP)

Anti	
Corruption
The	Practical 

Guide	
(ACPG)

Ethical	
Leadership	
Program	
(ELP)

Anti-
Corruption	
for	Executive	
Program	
(ACEP)

รายชือ่กรรมการบรษัิท	

หลักสูตรการอบรม Company	
Secretary	
Program	
(CSP)

	 ส�าหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริษัทนั้น	 มีเลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ประสานงาน

ระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ	 และยังประสานงาน

ด้านกฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งดูแลกิจกรรม

ของคณะกรรมการบรษัิท	การด�าเนนิการประสานให้มกีารปฏบิตัิ

ตามมติคณะกรรมการบริษัท		

	1.	นายเอกพล		พงศ์สถาพร					 DCP		 	 RCP	 	 	 	 CSP	 ACEP

		 141/2011	 	 40/2017	 	 	 	 41/2011	 4/2012

		 	 	 	 	 	 	 	 ACEP

		 	 	 	 	 	 	 	 12/2014

	2.	รศ.	ดร.รุธิร์		พนมยงค์		 DCP		 DAP	 	 ACP	

		 103/2008	 44/2004	 	 13/2006

 3.	นายเจริญเกียรติ	หุตะนานันทะ		 	 DAP

		 	 111/2014

	4.	นางวันดี		ปฏิเวชวงศ์	 	 DAP

		 	 161/2019

	5.	ดร.	อารยา		คงสุนทร		 DCP	

		 181/2013	 	 	 	 	 	

	6.	นายชูเดช		คงสุนทร		 	 DAP	

		 	 SEC/2014	 	 	 	 	

	7.	นางสาวฐิติมา		ตันติกุลสุนทร	 	 DAP		 	 	 ACPG	 ELP

		 	 SEC/2014	 	 	 42/2017	 10/2017	

	8.	นางสาวบุศรินทร์		ต่วนชะเอม	 	 DAP	 	 	 	 	 CSP

		 	 148/2018	 	 	 	 	 65/2015

 แผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน 
	 บริษัทฯ	 มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานอย่าง

เป็นระบบ	 โดยจัดท�า	 Succession	Plan	ส�าหรับต�าแหน่งงาน

ระดับบริหารของบริษัทฯ	ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป	โดยเฉพาะ

ต�าแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันที่ก�าลังจะเกษียณอายุ	 เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมการรับต�าแหน่ง	 และเพื่อให้การถ่ายทอด

งานเป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยรายละเอียดของแผนการสืบทอด

ต�าแหน่งงานถูกระบุไว้ในหัวข้อ	 “นโยบายในการบริหารและ

พัฒนาพนักงาน”
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นโยบายการบริหารและพัฒนาพนักงาน

 การบริหารองค์กรและบุคลากร 
 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งเป็นกลไกส�าคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	
และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ	ให้
ด�าเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ	สนบัสนนุการขยายการลงทุนท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงได้วางแผน
และก�าหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บคุคลให้สอดคล้องกบัการด�าเนินธรุกจิ	ด�าเนินการปรับโครงสร้าง
การบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ		
	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการสรรหาบุคลากรใน
กลุม่ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการผลกัดันให้กลยทุธ์ขององค์กรประสบ
ความส�าเรจ็	โดนการเตรยีมความพร้อมในการสรรหาพนักงานท้ัง
ด้านการบริหาร	 ปฏิบัติการ	 และอื่นๆ	 เพื่อเตรียมพร้อมต่อการ
เกษยีณอาย	ุและรองรบัธรุกจิใหม่ๆ	ทางบริษัทฯ	ยงัมแีผนกลยทุธ์
ในการเสริมสร้างภาพลกัษณ์และชือ่เสยีงของบรษัิทฯ	เพือ่ให้เป็น
ทีรู้่จักโดยท่ัว	บริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายเร่ืองระบบการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน	โดยเริม่ตัง้แต่การก�าหนดเป้าหมายประจ�าปี	การ

ตดิตามผลการปฏบิตังิานกลางปี	และการประเมนิผลการปฏิบตัิ
งานปลายปี	ทัง้นีเ้พือ่ให้การกระจายเป้าหมายขององค์กรไปสูก่าร
ปฏิบัติในระดับบุคล	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดให้มีการท�ากระบวนการ
ก�าหนดเป้าหมายให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน	(KPIs	)	ภายในแต่ละ
สายงานนอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม	 จึงมี 
นโยบายให้หัวหน้างานและพนักงานหารือร่วมกันตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะๆ	 ภายหลังที่ได้ด�าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานกลางปี	 จะมีขั้นตอนทบทวนมาตรฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ภายในแต่ละหน่วยงาน	 เพื่อการ
ประเมินผลงานอย่ในมาตรฐานเดียวกัน	 โดยผลท่ีได้จะน�ามาใช้
ในขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 เพื่อ
ให้เกิดการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานและสามารถระบุความ
แตกต่างของผลการประเมินได้	 ซ่ึงจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงิน
เดือนประจ�าปีตามนโยบายบริษัทฯ	
   ด้านการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
	 บริษัทฯ	มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน	โดยจัด
ท�า	 Succession	 Plan	 ส�าหรับต�าแหน่งงานระดับบริหารของ 

ผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ	ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขั้นไป	โดย
เฉพาะต�าแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันที่ก�าลังจะเกษียณอายุ	 เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับต�าแหน่งและการถ่ายทอดงานได้อย่าง
ราบรืน่	ส�าหรบัผูบ้รหิารทีเ่ป็น	Successor	จะได้รบัการประเมนิ
ศักยภาพโดยสถาบันภายนอก	 ซึ่งนอกจากจะเป็นการประเมิน
โดนบุคคลที่สามด้วยระบบที่เป็นกลางแล้ว	 ยังเป็นการเทียบ
เคียงระดับศักยภาพผู้บริหารของบริษัทฯ	 และยังมีเป้าหมาย

การพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอเพ่ือให้มี
ความพร้อมและสามารถแต่งตั้งเข้ารับต�าแหน่งท่ีก�าลังจะมีการ
เกษียณอายุงานได้ครบทุกต�าแหน่งตลอดจนต�าแหน่งส�าคัญ	 ที่
บริษัทในกลุ่มด้วย	
 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	
	 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูภ้ายใน
องค์กร	 (Learning	Culture)	อย่างต่อเนื่อง	 โดยจะเปิดโอกาส
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ให้พนักงานได้มีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองได้อย่างท่ัวถึง	
เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพในการท�างาน	 (Competency) 
ในด้านต่างๆ	 ของพนักงานให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้	
(Knowledge)	ทักษะ	(Skills)	หรือความสามารถ	(Capabilities) 
กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาที่จะจัดขึ้นจะประกอบไปด้วยแบบ 
ที่เป็นทางการ	 (Formal	 Program)	 แบบที่ไม่เป็นทางการ 
(Informal	Program)	การเรยีนรูใ้นงาน	(On-the-Job	Training)	
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Self-managed	Learning)	ตลอด
จนการสอนและแนะน�างาน	(Coaching	and	Mentoring)	โดย
บรษิทัจะจดัให้มกีารฝึกอบรมพฒันาทีส่อดคล้องกับความจ�าเป็น
ตามต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเป็นส�าคัญ	อัน
จะช่วยก่อให้เกิดความส�าเร็จตามเป้าหมายในการท�างานและ
สร้างความพึงพอใจในการท�างานของพนักงานให้เกิดขึ้นด้วย
 ขอบเขตของการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน 
	 1.	 ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานท่ีจะ 
	 	 ต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการ 
	 	 หรือหลักสูตรที่บริษัทได้ก�าหนดไว้หรือด้วยวิธีการ 
	 	 ใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม	 เพื่อเสริมสร้าง 
	 	 ความรูค้วามสามารถหรอืทกัษะในการท�างานให้สูงข้ึน	
	 2.	 พนักงานของบริษทัทกุคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม 
	 	 พัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรท่ีบริษัท 
	 	 ก�าหนดไว้	 (Mandatory	 Training	 Program)	 เพื่อ 
	 	 เสริมสร้าง	 เพิ่มพูนความรู้	 ความสามารถหรือทักษะ 
	 	 ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต�าแหน่งนั้นๆ	 เป็นการ 
	 	 เฉพาะ	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามท่ีพนักงานและผู้บังคับ 
	 	 บัญชาได้ก�าหนดร่วมกันตามความจ�าเป็นและเหมาะ	
	 	 สมกบัต�าแหน่งหน้าทีห่รอืเป้าหมายในการด�าเนนิงาน 
	 	 ของบริษัท	

	 3.	 การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือ 
	 	 หลักสูตรที่เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเอง 
	 	 เพื่อความส�าเร็จของพนักงานโดยทั่วไป	 (Voluntary 
	 		 Training	Program)	ให้เป็นไปตามความต้องการของ 
	 	 พนักงานโดยความเหน็ชอบของผูบั้งคบับัญชาทีจ่ะให้ 
	 	 พนักงานเข้าร่วมในหลักสูตรนั้นๆ	 โดยให้ค�านึงถึง 
	 	 ความจ�าเป็นและโอกาสในการน�าความรูท่ี้จะได้รบัมา 
	 	 ปรบัใช้กบัการท�างานของบริษทัได้โดยตรงหรอืไม่เป็น 
	 	 ส�าคัญ
 การวิเคราะห์และก�าหนดความจ�าเป็นในการฝึก
อบรมพัฒนา 
	 1.	 บริษัทจะจัดให้มีการส�ารวจและก�าหนดความจ�าเป็น 
	 	 ในการฝึกอบรมพฒันาพนกังานเป็นประจ�าทกุปี	ทัง้นี้ 
	 		 ตามรูปแบบและวิธีการที่ก�าหนดไว้		
	 2.	 เพื่อให้ทราบถึงความจ�าเป็นส�าหรับการฝึกอบรม 
	 	 พัฒนาพนักงานในแต่ละต�าแหน่ง	 ให้ฝ่ายทรัพยากร 
	 	 บุคคลร ่วมกับผู ้บริหารฝ ่าย/แผนกต่างๆ	 เป ็น 
	 	 ผู้รับผิดชอบในการก�าหนดความจ�าเป็นในการฝึก 
	 	 อบรมพัฒนาพนักงานในแต่ละฝ่าย/แผนก
	 3.	 การก�าหนดความจ�าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา	 ให้ 
	 	 พิจารณาก�าหนดจากข้อมูลต่างๆ	ดังต่อไปนี้
 	 -	 ข้อมลูท่ีได้จากการประเมนิผลการปฏบิตังิานประปี
	 	 	 ของพนักงาน	 (Employee	 Performance	 
	 	 	 Evaluation)	 ซ่ึงผู้บริหารในแต่ละฝ่าย/	 แผนก 
	 	 	 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าแผนการพัฒนา 
	 	 	 พนักงานแต่ละคน	(Individual	Development 
	 	 	 Plan-IDP)	 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง 
	 	 	 ประสิทธิภาพในการท�างานให้มากขึ้น
	 	 -	 แผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจ 
	 	 	 จะต้องปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง 
	 	 	 ไป	เป็นต้นว่า	การน�าเทคโนโลยมีาใช้	มรีะบบการ 
	 	 	 ปฏบัิตงิานสมยัใหม่	ซ่ึงพนกังานจะต้องมกีารเรยีนรู ้
	 	 	 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
	 	 -	 กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของทางราชการท่ี 
	 	 	 ก�าหนดให้บรษิทัต้องปฏบิตัใิห้ถกูต้อง	ซึง่พนกังาน 
	 	 	 แต่ละคนจะต้องเรยีนรู	้เข้าใจและปฏบิตัติามเพ่ือ 
	 	 	 ป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่อการด�าเนินงานของ 
	 	 	 บริษัทในภาพรวม
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainability Report)

และความรับผิดชอบต่อสังคม	
(Corporate Social Responsibilities : CSR)
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นโยบายภาพรวม
	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับหลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 หรือ	 Corporate	 

Social	 Responsibilities:	 CSR	 เป็นอย่างมากและถือเป็น

เป้าหมายหลักอันดับต้นๆ	 ของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้วาง

นโยบายและจัดท�าโครงการต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 ไม่

ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น	 การยก

ระดับมาตรฐานการครองชีพ	 และความมีสุขภาพที่ดีของชุนชน	

ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย		โดยประเภทของ

กิจกรรมน้ัน	 จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	

การบริจาคเพ่ือการกศุล	และการอาสาช่วยเหลอืชมุชน	ในแต่ละ

กิจกรรม	บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากร

ท้ังภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน	 เพื่อให้แต่ละกิจกรรม

เกิดประสิทธิผลมากที่สุด	 ทั้งนี้ความส�าเร็จของแต่ละกิจกรรม	

จะไม่เกิดข้ึนจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น	 แต่ยังเน้นความมี

ส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงาน

ภายนอก	ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกด้วย

	 แนวการด�าเนินงานภายในองค์กรนั้น	 บริษัทฯ	 จัดให้มี

คณะกรรมการเพื่อวางแผนด�าเนินโครงการต่างๆ	 โดยประกอบ

ไปด้วยบุคคลกรจากหลายหน่วยงาน	 เพื่อระดมความคิดในการ

อกแบบโครง	 ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด	 การสื่อสาร	 และ

การด�าเนินงาน	เพื่อก�าหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม	ดังนี้	

	 1.	 การออกแบบเพื่อก�าหนดกิจกรรม	 เป็นการก�าหนด

แต่ละโครงการ	รวมถงึวตัถปุระสงค์และผลทีไ่ด้รบัจากการด�าเนนิ

โครงการนั้นๆ	

	 2.	 การด�าเนินกิจกรรม	 เป็นการก�าหนดขั้นตอนการ

ด�าเนินงาน	 งบประมาณ	 บุคลากรท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม	 และ

ก�าหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม

	 3.	 การติดตามประเมินผล	 ภายหลังจากการด�าเนิน

กิจกรรม	 จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด

ไว้หรือไม่อย่างไรและสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ	

รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของ

สังคม		

	 โดยบริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นไปด้วยความรับ

ผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stake-

holders)	ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	8	ข้อ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนด

นโยบายและแนวทางปฎิบัติเพื่อให้บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยน�า

มาให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจ	 (CSR-in-

Process)	ดังนี้	

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิด

ความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง	 บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นท่ีจะ

ด�าเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการ

แข่งขันที่เป็นธรรม	โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน 

ทีด่	ีส่งเสรมิการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสร	ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรม

การเล่นพรรคเล่นพวก	หรือร่วมสมคบคิด	(ฮั้ว)	กัน

	 2.	 ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า

ด้วยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ	หรอืไม่เหมาะสม	เช่น	การจ่ายสนิจ้างให้กบั

พนักงานของคู่แข่ง	

	 3.	 ไม่พยายามท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย

การกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง

	 4.	 ไม่สนับสนุนการด�าเนินการใดๆ	ที่มีลักษณะเป็นการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธ์ิถูก

ต้อง

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
	 การเคารพสทิธมินษุยชน	หมายถงึ	การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวน

ได้เสีย	 ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของ

มนุษย์	 และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา	 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

	 1.	 สนับสนนุและเคารพในการปกป้องสทิธมินษุยชน	โดย

หม่ันตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน	เช่น	ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน	ต่อ

ต้านการใช้แรงงานเด็ก	เป็นต้น

	 2.	 ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในกิจการของตน	 และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการ

สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Report) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities : CSR) 
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3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม	 ดูแลด้านความเป็นอยู่	 ความปลอดภัย

และสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน	 ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้

ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการท�างาน

ของพนักงานอย่างมืออาชีพ	 พัฒนาระบบการท�างานและสร้าง

นวัตกรรมในองค์กร	โดยมีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้	

	 1.	 จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม	 และให้

พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ

	 2.	 จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตาม

สมควร	เช่น	จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจ�าปี	การท�างานล่วงเวลา

ที่สมเหตุสมผล	การรักษาพยาบาลตามความจ�าเป็นและสมควร	

เป็นต้น

	 3.	 การแต่งตั้งโยกย้าย	 การให้รางวัลและการลงโทษ

พนกังานจะกระท�าด้วยความสจุรติใจ	เสมอภาคและตัง้อยูบ่นพ้ืน

ฐานของความรู้	ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน	

	 4.	 จดัให้มกีารดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ให้

มีความปลอดภัยต่อชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงาน	

	 5.	 พัฒนาพนกังานเพือ่ฝึกฝนทกัษะและเพิม่พูนศกัยภาพ	

โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรยีนรูอ้ย่างทัว่ถงึและสม�า่เสมอ

	 6.	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับพนักงานอย่างเคร่งครัด	

	 7.	 หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ	 ที่ไม่เป็นธรรม	 ซึ่งอาจมี 

ผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการท�างานของพนกังาน	ตลอด

จนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

	 โดยในปี	2562	บริษัทฯ	มีการจัดกิจกรรม	ดังนี้

1.	จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น	การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง	การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
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2.	 อบรมให้ความรู้พนักงานขาย

3.	 จัดกิจกรรมสงกรานต์	ประจ�าปี	2562

4)	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	

ในราคาที่เหมาะสม	 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและ

สม�่าเสมอ	 แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพ่ิมประโยชน์ให้

แก่ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ง	และปฏบิติัตามเงือ่นไขต่างๆ	ทีม่ต่ีอลกูค้า

อย่างเคร่งครัด	โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ให้บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความ 

	 	 ต้องการของลูกค้า	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

	 2.	 พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ 

	 	 กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

	 3.	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง	เพียงพอ	ไม่ 

	 	 เกนิความเป็นจรงิ	เพือ่ให้ลกูค้ามข้ีอมลูเพยีงพอในการ 
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  1.2 นโยบำยกำรใช้กระดำษอย่ำงคุ้มค่ำ	หรอืการ	Reuse 

เพื่อลดโลกร้อน	 และการลดการใช้กระดาษ	 (Paperless)	 โดย

การส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์	 หรือ	 อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อ

ความรวดเร็ว	ทันต่อเวลา

  1.3	 นโยบำยงดใช้ถุงพลำสติกและกล่องโฟม	โด		ย
ให้พนกังานร่วมใจใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสตกิและน�าป่ินโตใส่

อาหารแทนการใช้กล่องโฟม	หรือแก้วพลาสติก	เพื่อลดปริมาณ

ขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6)	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

	 บริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ช่วยสร้างเศรษฐกิจและ

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	โดยมีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 1)		การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน

	 	 2)		แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

	 	 	 และชมุชน	เช่น	สนบัสนนุทนุการศกึษาให้แก่โรงเรยีน 

	 	 	 ในเขตที่ตั้งของส�านักงาน,	 กิจกรรมบริจาคโลหิต 

	 	 	 เป็นต้น

	 	 3)	 ปลกูฝังจติส�านกึในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ 

	 	 	 สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ	

  4)	 ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ ์

   ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน 

	 	 	 ก�ากับดูแล

	 	 ตัดสินใจ

	 4.	 รกัษาความลบัของลกูค้าไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ 

	 	 ตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	

5)	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาสิ่ง

แวดล้อม	 เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ	 รวมถึงภาวะ

โลกร้อน	 ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศ

บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระท�าการใดๆ	 ที่จะส่งผลเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	 โดยมีแนวทางปฏิบัติ	

ดังนี้

  1.	 ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เช่น	
  1.1 มำตรกำรประหยัดพลงังำน	โดยบรษัิทฯ	รณรงค์

ให้มกีารเปิดใช้แอร์-ไฟ	ตามเวลาเริม่งาน	และเลกิงาน	ทีอ่ณุหภมูิ	

25	องศาเซลเซียส	และมีการการปิดไฟ	1	ชั่วโมง	ช่วงพักกลางวัน
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	 	 โดยในปี	2561	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม	ดังนี้

	 	 1.	 บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	2562	โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้

ตระหนักถึงความส�าคญัของเด็ก	โดยมุง่ส่งเสรมิให้เหน็ความเหน็ความส�าคญัของเด็กเป็นการปลกูฝังให้เดก็มส่ีวนร่วมในสงัคมมคีวาม

รับผิดชอบต่อประเทศชาติ	

7)	 การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
	 บริษัทฯ	จัดท�ารายงานฉบับเดียวรวมกับแบบเสดงข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปี	(56-2)	

8)	 การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
	 ไม่มี

9)	 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(After	process)
	 ในปี	2562	บริษัทได้ปรับแผนการท�ากิจกรรมการเพื่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป	และบริษัทยังคง

ตระหนักถึงการแบ่งปันต่อสังคม	และการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบ

ด้วย นายเจริญเกยีรต ิหุตะนานันทะ ประธานกรรมการ, นางอารยา 

คงสนุทร กรรมการ และนางสาวฐติมิา ตันตกิลุสนุทร ได้รบัแต่งตัง้

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายวิชัย แซ่เซียว กรรมการท่ี 

ครบวาระ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมรวม

ทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

   1. การสรรหากรรรมการ 

   	พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออก 

    ตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562 

    โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น 

    กรรมการบริษัท ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่า 3 

    เดือน และเมื่อครบก�าหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใด 

    เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณา 

    เสนอชื่อนางวันดี ปฏิเวชวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งแทน 

    กรรมการทีค่รบวาระ และเสนอชือ่กรรมการรายเดมิ 

    ได้แก่นายเอกพล พงศ์สถาพร นายชูเดช คงสุนทร 

     ด�ารงต�าแหน่งอีก 1 วาระ ซึ่งทุกท่านเป็นผู ้ ท่ีมี 

    คุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทย์ในการด�าเนินธุรกิจ 

    ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตาม 

    ข้อเสนอ

			 	พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพ่ือท�าหน้าที่กรรมการ 

    เฉพาะเรื่องแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดย 

    ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะ 

    เรื่องและคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลตาม 

    ข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ 

    บริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

    แต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความ 

    ช�านาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็น 

    ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเร่ือง 

     และเสนอรายชื่อกรรมการผู้ที่มีความเหมาะสมต่อ 

    คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   2. การก�าหนดค่าตอบแทน 

			 	พจิารณาเสนอคณะกรรมการบรษัิท ก�าหนดค่าตอบแทน 

    กรรมการบรษิทั กรรมการเฉพาะเรือ่งประจ�าปี 2562

    และโบนสักรรมการปี 2561 โดยพจิารณาจากผลการ 

    ปฎบัิตงิานของคณะกรรมการบริษทั สภาวะเศรษฐกิจ 

    และผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับผล 

    ส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่อตุสาหกรรมและ 

    ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเห็นชอบให้ยังคง 

    นโยบายและองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดมิ 

    และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

    2562 ตามเสนอ

   3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
    บริษัท ประจ�าปี 2562 
			 	ทบทวนและปรบัปรงุแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

    ของคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2562 ให้มีความ 

    ครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการก�ากับ 

    ดแูลกิจการท่ีดสี�าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 

   4. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
			 	จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�าป ี

    2562 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

    บริษัท และเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัท

			 	พจิารณาทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการ 

    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันและ 

    สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง

   คณะกรรมสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมุ่งมั่นปฏิบัติ

หน้าท่ี เพ่ือให้การด�าเนนิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ

ประโยชน์สงูสดุอนัจะส่งผลถงึการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบับริษทั ใน

ระยะยาวต่อไป 

   ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) มีการก�ากับดูแล

การบริหารความเสี่ยง และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะความ

ผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอน 

จากสงครามการค้าหรือเทรดวอร์ ระหว่างสหรัฐ-จีน ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อการน�าเข้าส่งออกของประเทศไทย และปัจจัยใหม่ๆ ด้วย 

บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการเสริมสร้างความ

ตระหนกัรู้ในเร่ืองการบรหิารความเสีย่งให้กบัพนกังานทกุระดบั 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความ

เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเป็นส่วนส�าคัญในการผลักดันให้องค์กร

สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทางธรุกจิทีต่ัง้ไว้สามารถ

ป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการใช้เป็น

เคร่ืองมอืในการแสวงหาโอกาสในการด�าเนนิธุรกจิจากความเสีย่ง

บางเร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น 

ให้กบันกัลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ปฏิบัติ

หน้าทีต่ามขอบเขต อ�านาจ และหน้าท่ีทีร่ะบใุนกฎบตัรของคณะ

กรรมการบรหิารความเส่ียงองค์กรอย่างครบถ้วนและมปีระสทิธิ 

โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์กร รวมทั้งสิน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและรับทราบวาระต่างๆ 

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งได้ให้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

  พจิารณาทบทวน และให้ความเห็นชอบการปรบัปรงุ 

   นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความ 

  เสี่ยง ให้มีความยึดหยุ่นและสอดรับกับสถานการณ์ 

  ปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 

   ที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการ 

  บริษัทฯ ยังเห็นชอบให้เพิ่มเติมบทบาทหน้าที ่

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในการ 

  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น 

  ความเสี่ยงส�าหรับวาระที่มีผลผูกพันและมีความ 

  ซับซ้อนทางธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่เสียงของ 

  บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

  ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการประเมิน 

  ความเสี่ยยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงของ 

  องค์กร รวมทัง้มาตรการจัดการความเส่ียงของโครงการ

  ลงทุนที่ส�าคัญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

  ลงทุน

   ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจ�าปี 2562 

  รวมถึงดัชนีชี้วัดความเสี่ยงท่ีส�าคัญ (Key Risk  

  Indicator) อย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้ให้ข้อคิดเหน็และ 

  ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอด

  คล้องและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

   ให้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงาน 

  ด้านความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) 

   ของบริษัทฯ

  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 

  ความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ 

  ทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

  พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อปัจจัยความ 

  เสี่ยงองค์กรปี 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และ 

  ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้ความไม่แน่นอน 

  ของเศรษญกิจและทิศทางอุตสาหกรรมที่มีความ 

  ผันผวนมากขึ้น

 โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได ้

ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์ตามหน้าที่ที่ได้รับ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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มอบหมายในกฎบัตรอย่างครบถ้วน มีการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการบริหารความเสีย่งองค์กรให้สอดรบัมาตรฐานใหม่ และ

สภาวะอตุสาหกรรมทีม่กีารปรบัเปลีย่นอย่างรวดเรว็ นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรยังได้ติดตามและให้

ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่องและ

ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว รวมทั้งให้ความส�าคัญกับปัจจัยความเสี่ยงใหม่ทีอาจ

กระทบกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้

มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้

กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

 ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  

        นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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รายงานประจำาปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นด�าเนิน

ธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกส่วน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และงานตรวจสอบ 

ภายใน เพื่อท�าการสอบทานและผลักดันให้บริษัท มีแนวปฏิบัติ 

ที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด 

(มหาชน) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติสอดคล้องตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย

กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และมีความรู้ประสบการณ์ ใน

การสอบทานความถูกต้องของงบการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ตามขอบเขตท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมี

การทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ�าทกุปี ในปี 2562 คณะกรรมการ

ตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring 

Audit Committee เพ่ือสอบทานการก�ากับดูแล การก�าหนด

กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุ

เป้าหมายทีก่�าหนดและด�าเนนิธุรกจิได้อย่างยัง่ยนื การจะด�าเนนิ 

การดังกล่าวได้น้ันฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม  

จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของตนเอง และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการก�ากับ

ดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ากับการปฏิบัติงานและการ

ควบคุมภายใน 

 ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง 

โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง 

ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง ซึ่งผล

ประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่

ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

สรปุความเหน็โดยรวม การปฏบัิตงิานของเลขานกุารคณะกรรม

การตรววจสอบ และการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 สรปุสาระส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปี 2562 ดงันี้ 

 1. การสอบทานงบการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของ

งบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2562 ของบริษัท ไวส์          

โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) งบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทั

ย่อยซ่ึงได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ รายการ

พิเศษ และได้รับค�าช้ีแจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ จนเป็น

ท่ีพอใจว่าการจัดท�างบการเงิน รวมท้ังการเปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการ

เงนิดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้วซึ่งเป็น

รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อ

ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบ

ข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�างบการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็น

ประโยชน์กบัผูใ้ช้งบการเงนิ เรือ่งส�าคญัจากการตรวจสอบ (Key 

Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 

89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 นอกจากนี ้เพือ่ความมัน่ใจใน

เรือ่งการไม่พบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัดงักล่าว ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบด้วย และงบการเงินรวมของบริษัทเช่ือถือได ้

โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ

และสามารถตรวจสอบได้ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ยงัได้ประชมุเป็นการ

เฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษา

หารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฎิบัติหน้าท่ี การได้รับ

ข้อมูลการตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องที่มีสาระส�าคัญในการจัด

ท�างบการเงิน แนวทางจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงิน การ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การร้องเรียน การสงสัย
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เก่ียวกบัการทจุริต และเรือ่งอืน่ๆ ซึง่ผูส้อบบญัชไีม่ได้มข้ีอสงัเกตุ

ที่เป็นสาระส�าคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย

 2. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จ�ากดั (มหาชน) มุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิ

ตามหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และ

พนักงาน ปฎิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ

บรษิทัมกีารน�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัไปปฎบิติัใช้อย่างจรงิจงั 

และขยายผลไปสู่คู่ค้าทางธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติควบคู่ไปกับการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูป

ธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด 

 3. การสอบทานระบบการประเมนิการบริหารความ
เสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความ

เสีย่ง จากการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชี และรับทราบรายงานการบริหารความ

เสี่ยงองค์กร ท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk 

Management Committee) ท�าหน้าท่ ก�ากับดูแลเรื่องความ

เสี่ยงโดยเฉพาะ ซ่ึงครอบคลุมถึงการอนุมัตินโยบายและกรอบ

การบริหารความเสี่ยง ติดตามการประเมินความเสี่ยง อนุมัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าของการ

บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ

กรรมการบริษัทญ อย่างสม�่าเสมอ 

 4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและ

เหมาะสมของการควบคมุภายใน จากการประเมนิความเพียงพอ

ระบบการควบคมุภายในท่ีฝ่ายจัดการจัดท�าขึน้ ตามแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ก.ล.ต.) พบว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ค�านึงถึงการแบ่ง

หน้าที่ในส่วนงานที่ส�าคัญ มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

มีการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มีนโยบาย

และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีกิจกรรมสร้างความ

ตระหนกัเกีย่วกบัการทจุริต คอร์รปัชัน่ อย่างต่อเนือ่ง มีแนวทาง

ปฏิบัติ มีกระบวนการก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินงานของ

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีการก�าหนดชั้นความลับของข้อมูล 

จัดช่องทางส�าหรับการสื่อสารของพนักงานภายในองค์กร และ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกองค์กร มกีารประเมนิการควบคมุในระดบั

องค์กร รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงาน

เอง และมีการตรวจสอบการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ 

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 นอกจากนี ้จากการสอบทานการควบคุมภายใน ท่ีด�าเนนิ

การโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ก็ไม่พบ

ประเดน็หรอืข้อบกพร่องส�าคญั ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้ง ฝ่ายจัดการก็ได้

ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่าง 

ต่อเนื่อง  

 5. การตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ�าทกุปีให้สอดคล้องกบัความ

เสีย่งและสถานการณ์ปัจจบุนัของบรษิทั ในปี 2561 ได้พจิารณา

และอนุมัติ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจ�าปี ตลอดจน

สนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้นจึงก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบมีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในของ

บริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 6. การพิจารณาเแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชี ประจ�าปี 2562 

 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง 

ผูส้อบบญัชเีป็นประจ�าทกุปี คณะกรรมการบริษทัฯ จะพจิารณา

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และน�าเสนอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น ได้

พจิารณาจากคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีความรูค้วามสามรถและ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ แนวทางตรวจสอบ ความ

เป็นอิสระของผูส้อบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพ

บัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม  
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 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น�าเสนอผู้สอบ

บัญชีในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัท 

ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั (EY) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ�า

ปี 2562 

 7. การพิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป ็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็น

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีสาระส�าคัญ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของ

กรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่ก�าหนด 

 8. อื่นๆ ที่คณะกรรกมารมอบหมาย 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ท้ังแบบคณะและแบบรายบคุคลประจ�าปี 2562 ตามทีถ่อืปฏบิตัิ

กันมา ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ เพ่ือเสริมสร้าง

การท�างานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการพฒันาและ

ยกระดบัการตรวจสอบภายใน ให้ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงใน

ยุคเทคโนโลยี 4.0 

 การรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติ

งานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม�่าเสมอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าท่ี ตามทีไ่ด้ระบไุว้

ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนความถูก

ต้อง ชอบธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอด

จนได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่าง

สร้างสรรค์ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็น

ประโยชน์สูงสุดเป็นส�าคัญ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบบัญชี

และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพยีงพอตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิ

ของบริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมีการควบคุมภายในที่

เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มีการบริหารความ

เสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 ท้ังนี้ การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

ระหว่างปี 2562 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบ

รษิทัฯ ผูบ้ริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง จงึขอขอบคณุ

มา ณ โอกาสนี้

    

 

     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

          รศ. ดร.รุธิร์  พนมยงค์  

       ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัด

ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�า

เสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวม

ทัง้มกีารเปิดเผยส�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการ

เงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและ

แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนา

บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมท้ังจัด

ให้มีและด�ารงไว้ ซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ

ภายใน เพ่ือให้ความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูก

นายเอกพล  พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.อารยา  คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน 

ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิด

ปกตอิย่างมสีาระส�าคญั โดยคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบรษัิทท่ีเป็นอสิระ

ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลงบการเงนิ ประเมนิระบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี ้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความ

เชือ่มัน่ได้ว่างบการเงนิของบรษิทัไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) 

และบรษิทัย่อย แสดงฐานการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแส

เงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน
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เรียนผู้ถือหุ้น 

ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส ์

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบ

ก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชีทีส่�าคัญ และได้ตรวจ

สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด 

(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ 

จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับ

ผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อ

ก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 

และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตาม

ท่ีระบใุนข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญ

ที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่า

นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและ

ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ท้ังนี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ

เห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตงิานตามความรับผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ใน

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการ

เงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับ

เรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจ

สอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเส่ียงจาก

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการ

เงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจ

สอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบ

ส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการเป็นตัวเลขที่มีสาระ

ส�าคัญที่สุดในงบก�าไรขาดทุนและเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการ

ด�าเนินธุรกิจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทให้บริการกับลูกค้าจ�านวน

มากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบการเกิดข้ึนจริงของ

รายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ากลุม่บรษิทัรับรู้รายได้ด้วย

มูลค่าและในเวลาที่เหมาะสมโดยการ

 	ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ 

  บริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม 

  ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกสุ่มตัวอย่างมา 

  เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯ 

  ออกแบบไว้ 

	 	สุ ่มตัวอย่างรายการรายได้จากการให้บริการใน 

  ระหว่างปีเพือ่ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตาม 

  เงือ่นไขการให้บรกิาร และสอดคล้องกบันโยบายการ 

  รับรู้รายได้ของบริษัทฯ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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	 	สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการ 

  ให้บริการที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

	 	สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะ 

  เวลาบัญชี  

 	วเิคราะห์เปรียบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้แบบแยกย่อย 

  เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ 

  จากการให้บริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดย 

  เฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

 ค่าความนิยมและความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า
 ข้าพเจ้าให้ความส�าคญัเรือ่งการพจิารณาการด้อยค่าของ

ค่าความนยิมและความสมัพันธ์ของกลุ่มลกูค้าจากการรวมกจิการ 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14 และ 

15 เน่ืองจากการประเมินการด้อยค่าถือเป็นประมาณการทาง

บัญชีที่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น 

รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว

ที่เหมาะสม ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าความนิยม

และความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า

 ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้

เกดิเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงนิทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัฯ

เลือกใช้โดยการท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่าย

บริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท�าการทดสอบข้อสมมติที่ส�าคัญที่

ใช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคต

จากสนิทรัพย์ทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ โดยการเปรยีบ

เทียบ ข้อสมมตดิงักล่าวกบัแหล่งข้อมลูภายในและภายนอกของ 

บริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีต

กับผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหารในการประมาณการ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

ได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหาร 

ของบริษทัฯ เลอืกใช้โดยการวเิคราะห์ต้นทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่

ถ่วงน�า้หนักของบรษิทัฯและของอตุสาหกรรม ตลอดจนทดสอบ

การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว

ตามแบบจ�าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดย

เฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

 ข้อมูลอื่น 

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่

รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการ

เงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึง

คาดว่าจะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีนี้ 

 ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมลู

อืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ ความเชือ่มัน่ใน

รปูแบบใดๆ ต่อข้อมลูอ่ืนนัน้ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่ว

เนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า

ข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคัญกับงบการเงนิหรอืกบั

ความรูท่ี้ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏ

ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตาม

ทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลู ท่ีขดัต่อ

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวให้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไข 

ที่เหมาะสมต่อไป

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบ

การเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิาร

พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิ 

ความสามารถของกลุม่บรษัิทในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง การเปิด 

เผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง 

ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงาน

ต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่บรษิทัหรือหยดุ

ด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

 ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล

กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท



142      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความ

เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่น

อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบั

ประกนัว่าการปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

จะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั

ทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติ

หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสม

เหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทกุ

รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ

การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไป

นี้ด้วย

	 	ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูล 

  ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน 

   ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบ 

  และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง 

  ต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบัญช ี

  ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง 

  ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัด 

  ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก 

  การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 

   เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการ 

  ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ 

  แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 

  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 	ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ 

  เกีย่วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจ 

  สอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช ่เพื่อ 

  วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

  ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

	 	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ 

  ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

  ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผูบ้รหิาร 

  จัดท�า

	 	สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี 

  ส�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและ

   สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่ 

  แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ 

  สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัย 

  ส�าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิัทในการด�าเนนิ 

  งานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวาม 

  ไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกต 

  ไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ 

  เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็น

  ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง 

  ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้น 

  อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน 

  รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

   เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ 

  กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

	 	ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบ 

  การเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง 

   ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ 

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

	 	รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม 

  อย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ 

  หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อ 

  แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบ 

  ต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ 

  ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู ้

  รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่อง 

ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง

ข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า

ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่า

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับ

ความสมัพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุล

ทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

 จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล 

ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบ

งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคญัในการตรวจ

สอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว

ต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า

พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า

เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสม

ผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้

เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอ

รายงานฉบับนี้

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
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รายงานประจำาปี 2562

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 149,329,922     208,225,224     74,775,236       46,338,502       
เงินลงทุนชัว่คราว 8 152,690,077     101,009,558     132,599,680     91,124,405       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 596,090,739     442,460,179     147,330,730     189,414,032     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2,973,991         9,394,859         6,250,000         -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 32,788,703       34,719,934       8,802,142         9,988,166         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 933,873,432     795,809,754     369,757,788     336,865,105     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 2,840,001         2,100,000         2,100,000         2,100,000         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        412,547,053     453,047,053     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 -                        -                        -                        -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 229,636,618     223,528,841     139,119,308     156,898,785     
ค่าความนิยม 14 139,842,134     139,842,134     -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 266,982,226     256,173,695     8,635,306         9,721,766         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 -                        -                        5,223,761         5,263,650         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 335,819            2,347,536         335,819            578,643            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 639,636,798     623,992,206     567,961,247     627,609,897     
รวมสินทรัพย์ 1,573,510,230  1,419,801,960  937,719,035     964,475,002     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 16 6,594,156         -                        -                        -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 463,872,224     326,622,300     47,970,942       76,687,282       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,491,650         -                        -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 14,346,977       20,677              -                        -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 4,093,872         4,004,824         4,072,763         4,004,824         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,988,706       15,550,215       -                    13,458              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,635,408       9,581,067         9,992,092         9,456,906         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 528,022,993     355,779,083     62,035,797       90,162,470       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 18 45,134,911       225,049            -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 3,000,000         -                        -                        -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,372,383         7,213,302         3,188,003         7,213,302         
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 45,741,433       43,071,029       45,741,433       43,071,029       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 19,954,056       18,151,319       18,150,628       16,992,103       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 34,404,954       36,578,110       -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,280,228         1,588,995         1,831,514         1,588,995         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 158,887,965     106,827,804     68,911,578       68,865,429       
รวมหนีสิ้น 686,910,958     462,606,887     130,947,375     159,027,899     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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รายงานประจำาปี 2562

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 325,949,750     325,949,750     325,949,750     325,949,750     
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 325,949,750     325,949,750     325,949,750     325,949,750     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 347,778,911     347,778,911     347,778,911     347,778,911     
ส่วนเกินทุนจาการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,597,942         5,597,942         -                        -                        
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 3,731,962         3,731,962         -                        -                        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 27,737,500       22,250,000       27,737,500       22,250,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 100,221,249     126,438,370     104,555,099     109,305,107     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (17,395,901)      (7,960,520)        750,400            163,335            
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 793,621,413     823,786,415     806,771,660     805,447,103     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 92,977,859       133,408,658     -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 886,599,272     957,195,073     806,771,660     805,447,103     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,573,510,230  1,419,801,960  937,719,035     964,475,002     

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 6 2,220,879,660  1,832,113,432  756,044,968     860,119,265     
เงินปันผลรับ 6, 11 -                        -                        64,347,193       67,813,973       
รายไดอ่ื้น 6 10,003,427       18,002,787       5,270,225         6,540,810         
รวมรำยได้ 2,230,883,087  1,850,116,219  825,662,386     934,474,048     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการให้บริการ 6 1,868,608,630  1,454,706,995  624,656,147     694,647,930     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 34,140,630       41,956,009       31,145,218       33,042,892       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 256,407,670     208,616,620     78,054,568       81,086,830       
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,159,156,930  1,705,279,624  733,855,933     808,777,652     
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 71,726,157       144,836,595     91,806,453       125,696,396     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (274,500)           -                        -                        -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 71,451,657       144,836,595     91,806,453       125,696,396     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,729,038)        (4,877,970)        (2,976,283)        (4,135,814)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 64,722,619       139,958,625     88,830,170       121,560,582     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (20,769,229)      (26,233,455)      (5,694,020)        (11,812,798)      
ก ำไรส ำหรับปี 43,953,390       113,725,170     83,136,150       109,747,784     

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 61,973,826       96,192,653       83,136,150       109,747,784     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (18,020,436)      17,532,517       

43,953,390       113,725,170     
ก ำไรต่อหุ้น 24
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.10                  0.15                  0.13                  0.17                  
   จ านวนถัว่เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นส่วนสามญั (หุ้น) 651,899,500     651,899,500     651,899,500     651,899,500     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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รายงานประจำาปี 2562

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรส ำหรับปี 43,953,390       113,725,170     83,136,150       109,747,784     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (10,199,344)      (4,415,802)        -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 8 954,953            (915,030)           733,831            70,709              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (190,991)           182,921            (146,766)           (14,227)             
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,435,382)        (5,147,911)        587,065            56,482              
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 20 2,552,638         (4,654,006)        2,933,624         (4,654,006)        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (510,528)           930,801            (586,725)           930,801            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,042,110         (3,723,205)        2,346,899         (3,723,205)        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (7,393,272)        (8,871,116)        2,933,964         (3,666,723)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 36,560,118       104,854,054     86,070,114       106,081,061     

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 54,580,555       87,321,537       86,070,114       106,081,061     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (18,020,437)      17,532,517       

36,560,118       104,854,054     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 64,722,619       139,958,625     88,830,170       121,560,582     
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 42,131,399       31,715,071       20,084,758       17,996,131       
   หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (91,862)             71,527              (91,862)             71,527              
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 169,028            (1,308,410)        169,028            (1,308,410)        
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,634,547)        (2,570,892)        (1,195,806)        (1,097,551)        
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 4,568,391         (2,963,634)        4,092,149         3,158,357         
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 324,849            (90,922)             324,849            (90,922)             
   ดอกเบ้ียรับ (495,554)           (1,830,960)        (518,836)           (214,579)           
   เงินปันผลรับ -                        -                        (64,347,193)      (67,813,973)      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,915,392         2,979,613         2,976,283         4,135,814         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 116,609,715     165,960,018     50,323,540       76,396,976       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (154,439,492)    (57,900,616)      41,274,370       (49,410,390)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,931,230         (20,551,663)      1,186,024         (7,984,048)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,011,717         54,902              242,824            1,457,987         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 137,089,907     104,943,485     (28,876,357)      25,328,687       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,054,336         (1,638,777)        535,186            1,067,665         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        (1,372,200)        -                        (1,372,200)        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,691,236         303,684            242,520            303,684            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 113,948,649     189,798,833     64,928,107       45,788,361       
   จ่ายภาษีเงินได้ (20,262,621)      (22,239,364)      (6,401,080)        (11,249,266)      
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 93,686,028       167,559,469     58,527,027       34,539,095       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 417,201            237,879            (37,459)             (38,099)             
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (740,001)           -                        -                        -                        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 6,420,868         (9,394,859)        (6,250,000)        -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (38,110,274)      (82,355,063)      (1,877,561)        (12,973,456)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,944,328)      (2,272,460)        (351,410)           (2,172,460)        
ดอกเบ้ียรับ 1,231,516         1,811,303         1,254,798         194,922            
เงินปันผลรับ -                        -                        64,347,193       67,813,973       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 274,491,821     429,517,093     224,491,821     366,672,638     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 841,122            1,308,411         841,122            1,308,411         
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                        -                        40,500,000       -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (324,000,000)    (431,378,092)    (264,000,000)    (406,365,592)    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        (3,275,068)        -                        (67,855,329)      
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (106,392,075)    (95,800,856)      58,918,504       (53,414,992)      
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,491,650         -                        -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 6,594,156         -                        -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 59,236,162       245,726            -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4,039,655)        (6,788,152)        (3,957,361)        (6,788,152)        
เงินรับค่าหุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        42,000,010       -                        -                        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลง -                        (1,939,120)        -                        -                        
ดอกเบ้ียจ่าย (4,244,988)        (394,517)           (305,879)           (1,621,309)        
เงินปันผลจ่าย (99,213,418)      (97,890,130)      (84,745,557)      (78,226,668)      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (33,176,093)      (64,766,183)      (89,008,797)      (86,636,129)      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (13,013,162)      (2,441,987)        -                        -                        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (58,895,302)      4,550,443         28,436,734       (105,512,026)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 208,225,224     203,674,781     46,338,502       151,850,528     
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 149,329,922     208,225,224     74,775,236       46,338,502       

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 287,784            17,225,000       -                        17,225,000       
   ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 137,906            157,845            137,906            157,845            
   เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        40,556,531       -                        40,556,531       
   ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย 2,670,404         2,514,498         2,670,404         2,514,498         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 1.  ข้อมูลทั่วไป

  บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาใน ประเทศไทย ธุรกิจ 

  หลกัของบรษัิทฯคือการรบัจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศและในประเทศทัง้ทางทะเล ทางอากาศ ทางบก ขนส่งทาง 

  บกข้ามพรมแดน และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงบริการคลังสินค้าและเป็นตัวแทนออกของด้านพิธีการ 

  ศลุกากรให้กบัผูน้�าเข้า ผูส่้งออก ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯอยูท่ี ่88/8 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา 

  กรุงเทพมหานคร

 2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย 

  แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความ 

  ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ 

  แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

  ก) งบการเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�าข้ึนโดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากัด (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัฯ”) 

    และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

 บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่น จ�ากัด รับจัดการขนส่งและจัดหา  ไทย 99.99 99.99

 (เดิมชื่อ “บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส  ระวางการขนส่งทุกชนิด

 (ประเทศไทย) จ�ากัด”) ทั้งภายในประเทศและ             

   ระหว่างประเทศ

   จัดตั้งขึ้น  อัตราร้อยละ

 บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ  ของการถือหุ้น

      2562    2561

    (ร้อยละ)  (ร้อยละ)
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 บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด(*) ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง ไทย 40.00  40.00

   ข้ามพรมแดน (Cross-Border 

   Transport Services)

 Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. รับจัดการขนส่งและจัดหา สิงคโปร์ 70.00 70.00

   ระวางการขนส่งทุกชนิด

   ทั้งภายในประเทศและ

   ระหว่างประเทศ

 Wice Logistics (Hong Kong) Limited รับจัดการขนส่งและจัดหา เขตบริหารพิเศษ 80.00 80.00

   ระวางการขนส่งทุกชนิด ฮ่องกงแห่ง

   ทั้งภายในประเทศและ สาธารณรัฐ

   ระหว่างประเทศ ประชาชนจีน

 Guangzhou Wice Logistics Limited รับจัดการขนส่งและจัดหา สาธารณรัฐ 100.00 100.00

 (ถือหุ้นโดย Wice Logistics (Hong Kong) ระวางการขนส่งทุกชนิด ประชาชนจีน

 Limited ร้อยละ 100)  ทั้งภายในประเทศและ

   ระหว่างประเทศ

 Wice Logistics (Shenzhen) Limited รับจัดการขนส่งและจัดหา สาธารณรัฐ 70.00     -

 (ถือหุ้นโดย Wice Logistics (Hong Kong) ระวางการขนส่งทุกชนิด ประชาชนจีน

 Limited ร้อยละ 70) ทั้งภายในประเทศ 

   และระหว่างประเทศ

 Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง มาเลเซีย 40.00 40.00

 (ถือหุ้นโดยบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล ข้ามพรมแดน (Cross-Border

 โลจิสติกส์ จ�ากัด ร้อยละ 40  Transport Services)

 และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยูโรเอเชีย

 โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด อีกร้อยละ 60)

 Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง สาธารณรัฐ 100.00     -

 (ถือหุ้นโดยบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล ข้ามพรมแดน ประชาชนจีน

 โลจิสติกส์ จ�ากัด ร้อยละ 100) (Cross-Border 

   Transport Services)

 (*) บริษัทฯ มีอ�านาจควบคุม

 ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผล 

  ตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรม ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

  จ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

 ค) บริษทัฯน�างบการเงนิของบรษัิทย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษัิทฯ มอี�านาจ ในการควบคุมบริษทั 

  ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

   จัดตั้งขึ้น  อัตราร้อยละ

 บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ  ของการถือหุ้น

      2562    2561

    (ร้อยละ)  (ร้อยละ)
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 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญเช่นเดียวกันกับนโยบาย การบัญชีท่ีส�าคัญของ 

  บริษัทฯ

 จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน 

   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รายเดอืน 

   ผลต่างซึง่เกดิขึน้จากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่าง 

  ประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

 ช) ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น 

  ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ 

  การเงินรวม

 2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

 3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
  ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

    ในระหว่างปี กลุม่บรษิทัได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั 

    ปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2561) และฉบับใหม่ ซึง่มผีลบังคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริม่ในหรอืหลังวนั 

    ที ่1 มกราคม 2562 มาถอืปฏบิติั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มี 

    เน้ือหาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชัดเจนเกีย่วกบั 

    วธิกีารปฎบิตัทิางการบญัชแีละการให้แนวปฎบัิตทิางการบัญชีผูใ้ห้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงั 

    กล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ 

    รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลัการส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

  ต่อไปนี้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  สัญญาก่อสร้าง

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  รายได้

  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ 

               บริการโฆษณา

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง

        อสังหาริมทรัพย์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

  กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาท่ีอยู่ใน 

  ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้น 

  จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ 

  จากการแลกเปลีย่นสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ด้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า และก�าหนดให้กจิการต้องใช้ดลุยพนิจิและพจิารณาข้อเทจ็ 

  จริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

  มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน 

  ที่ 1 มกราคม 2563

  สภาวชิาชพีบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั 

  ใหม่และฉบบัปรับปรงุ ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ 

  รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้ 

  แนวปฏบัิตทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปนีที้มี่การเปล่ียนแปลง 

  หลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 

  ฉบับ ได้แก่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

  ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

  ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ 

 ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ 

 กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของ 

 เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกัน 

 ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่ม ี

 ผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการน�ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

 -  การจดัประเภทและวดัมลูค่าของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือ่ขายประเภทตราสารทุน-กลุม่บรษิทัมีเงินลงทุนในหลกัทรพัย์ 

  เผ่ือขายประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่ม 

  บริษัทพิจารณาว่าจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน  

  ผลจากการจัดประเภทดังกล่าวส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายท่ีถูกจัดประเภทใหม่ซ่ึงเคย 

  แสดงรายการภายใต้ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มบริษัทจะถูกจัดประเภทเป็นก�าไรสะสม

 - การรับรู้รายการผลขาดทนุด้านเครดิต-กลุม่บรษัิทต้องรบัรูผ้ลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึน ต่อสนิทรัพย์ทางการ 

  เงินโดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการ 

  พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส�าหรับลูกหนี้การค้า

 ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีทีเ่ริม่น�ามาตรฐานกลุม่ดงักล่าว 

 มาถือปฏิบัติ
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรือ่ง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐาน 

 บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย 

 ข้อมูลของสัญญาเช่า และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่า 

 มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

 การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด 

 ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

 กลุม่บรษิทัจะน�ามาตรฐานทางการเงนิฉบบันีม้าถอืปฏบิตัโิดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ 

 ฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินป ี

 ก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

 ฝ่ายบริหารของกลุม่บรษิทัคาดว่าการน�ามาตรฐานการบัญชีดงักล่าวมาใช้ จะมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 

 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจ�านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  : ประมาณ 18 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจ�านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ 

 กิจการ: ประมาณ 18 ล้านบาท)

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรือ่ง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐาน 
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 ข้อมูลของสัญญาเช่า และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่า 

 มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

 การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด 

 ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

 กลุม่บรษิทัจะน�ามาตรฐานทางการเงนิฉบบันีม้าถอืปฏบิตัโิดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ 

 ฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินป ี

 ก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

 ฝ่ายบริหารของกลุม่บรษิทัคาดว่าการน�ามาตรฐานการบัญชีดงักล่าวมาใช้ จะมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 

 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจ�านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 : ประมาณ 18 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจ�านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ 

 กิจการ : ประมาณ 18 ล้านบาท)
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 4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

  4.1  การรับรู้รายได้

     รายได้จากการให้บริการ

     รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น 

     ดอกเบี้ยรับ

     ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

     เงินปันผลรับ

     เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

  4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

     เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 

     ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัด ในการเบิกใช้

  4.3  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

     ส�าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยท่ัวไปพจิารณาจากประสบการณ์ 

     การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

  4.4  เงินลงทุน

     ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย ์

      ดังกล่าวบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน เมื่อได้จ�าหน่ายหลัก 

      ทรัพย์นั้นออกไป 

     ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงด้วยมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

     ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการ 

      ด้อยค่า (ถ้ามี)

     มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปี

     กลุม่บรษัิทใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการค�านวณต้นทุนของเงนิลงทุน เม่ือมกีารจ�าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่าง 

     สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

  4.5  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

     ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการ 

     ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

     ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน ์

     โดยประมาณดังนี้
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      อาคารและสถานที่จอดรถบรรทุกและวางตู้สินค้า  20     ปี

      เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน     5     ปี

      อุปกรณ์คอมพิวเตอร์    3-5     ปี

      ยานพาหนะ    5-10 ปี

      ตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์คอนเทนเนอร์   10     ปี

     กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน 

     และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง

     กลุม่บรษัิทตัดรายการทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ออกจากบัญชี เมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์ 

     เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 

     จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

  4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     บริษทัฯบันทึกต้นทุนเริม่แรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น 

      ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตาม 

     ราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 

     และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

     กลุ่มบริษัทตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ 

     เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิด 

     การด้อยค่า กลุม่บรษิทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนดงักล่าว 

     ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อยค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการ 

     ให้ประโยชน์ดังนี้

                                อายุการให้ประโยชน์

      ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า   10 ปี, 25 ปี

      สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม   4      ปี

      คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์   3-5     ปี
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  4.7  ค่าความนิยม 

     บรษิทัฯบนัทกึมลูค่าเร่ิมแรกของค่าความนยิมในราคาทนุ ซึง่เท่ากบัต้นทนุการรวมธรุกจิส่วนท่ีสูงกว่า มลูค่ายตุธิรรม 

     ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู ้

     ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

     บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 

     ทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

     เพือ่วตัถปุระสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บรษิทัฯจะปันส่วนค่าความนยิมทีเ่กดิขึน้จากการรวมกจิการให้กับหน่วย 

     สนิทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด (หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด) ทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้จาก 

     การรวมกจิการ และบรษิทัฯจะท�าการประเมนิมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด 

     แต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ 

     สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือ 

     ขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุน จากการด้อยค่าได้ในอนาคต

  4.8  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

     บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯ 

     ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

     นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย 

     ทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทัฯ ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของ 

     บริษัทฯที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

  4.9  สัญญาเช่าระยะยาว

     สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา 

     เช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนั 

     สุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย 

     ทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ 

     สัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 

     สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั 

     ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไร 

     หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

   4.10 เงินตราต่างประเทศ

     บรษัิทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกลุเงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานของ 

     บริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของ 

     แต่ละกิจการนั้น 

     รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ 

     หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ 

     ระยะเวลารายงาน 

     ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
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  4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

     ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ 

     ที่ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าและจะท�าการประเมินการด้อยค่าของ 

     ค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่า 

     ต�า่กว่ามลูค่าตามบัญชขีองสนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีมู้ลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทุนในการขาย 

     ของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมนิมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์ กลุม่ 

     บริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่า 

     ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนภาษีทีส่ะท้อนถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตามระยะ 

     เวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย์ทีก่�าลงัพจิารณาอยู ่ในการประเมนิมูลค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุ 

     ในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงิน 

     ที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับ 

     ผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ 

     ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

     กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

  4.12 เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

     บรษัิทฯรับรูเ้จ้าหน้ีค่าซือ้เงินลงทนุในบรษัิทย่อย ซ่ึงค�านวณจากราคาท่ีบรษัิทฯคาดว่าจะต้องจ่ายเพิม่เตมิตามสัญญา 

     ซื้อหุ้น โดยค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน และปรับด้วยต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หนี้สินดังกล่าว 

     แสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินดังกล่าวจะถูกวัดมูลค่าใหม ่

     ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยผลต่างจะรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของก�าไรขาดทุน

   4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

     ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

     กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

     ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

     โครงการสมทบเงิน

     กลุ่มบริษัทในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย 

     สะสมและเงินทีก่ลุม่บรษิทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรัพย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสินทรัพย์ 

     ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

     โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

     กลุม่บริษัทมภีาระส�าหรับเงินชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการ 

     ผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซึง่กลุม่บรษิทัถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับ 

     พนักงาน นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัจดัให้มโีครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน ได้แก่ โครงการเงนิรางวลั 

     การปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

     กลุ่มบรษัิทค�านวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะ 

     ยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้

     เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
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     ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก 

     จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

     ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 

     ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน 

     ต้นทนุบริการในอดีตจะถกูรบัรูท้ัง้จ�านวนในก�าไรหรอืขาดทุนทันทีท่ีมกีารแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรือ 

     เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

  4.14 ประมาณการหนี้สิน

     กลุม่บรษัิทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบัญชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว 

     และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุม่บรษิทัจะเสยีทรัพยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผูกพนันัน้ 

     และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

  4.15 ภาษีเงินได้ 

     ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

     ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

     กลุม่บรษัิทบนัทกึภาษีเงนิได้ปัจจุบนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณจาก 

     ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

     กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้

     สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผล 

     บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

     กลุ่มบรษิทัรบัรูห้นีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทุีกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ 

     ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีส�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวน 

     เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตก 

     ต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

     กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ 

     จะท�าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดัีงกล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่บรษิทัจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพียง 

     พอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

     กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงนิได้รอการตดับัญชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษทีีเ่กดิข้ึนเกีย่วข้องกบัรายการ 

     ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

  4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

     มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให ้

     ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่กดิข้ึนในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า 

     กลุม่บรษัิทใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐาน 

     การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ 
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     คล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรือหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกันหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

     ได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ 

     พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

     ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงนิแบ่งออก 

     เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

     ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

     ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

     ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

     ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษัิทจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่า 

     ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น 

     ประจ�า

  5.	 	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
     ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินจิและการประมาณ 

     การในเรือ่งทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวน้ี ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิที ่

     แสดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลท่ีเกดิข้ึนจรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวน 

     ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

     การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

     ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอ�านาจควบคุมในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด ถึงแม้ว่า 

     บริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ 

      เน่ืองจากบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีส�าคัญของบริษัทดังกล่าวได้ ดังนั้น 

      บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องน�ามารวมในการจัดท�างบ 

     การเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

     ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุ 

     ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ท่ีคงค้างและ 

     สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

     ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     ในการบนัทกึและวัดมลูค่าของค่าความนยิมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัทีไ่ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า 

     ในภายหลงั ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์ หรอืหน่วย 

     ของสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงินสด รวมท้ังการเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค�านวณหามลูค่าปัจจบัุนของกระแส 

     เงินสดนั้นๆ
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รายงานประจำาปี 2562

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

     กลุ่มบริษัทจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีส�าหรบัผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หกัภาษแีละขาดทุนทางภาษท่ีี 

     ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จาก 

     ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จ�านวน 

     สนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชเีป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษท่ีีคาดว่าจะเกดิในอนาคต 

     ในแต่ละช่วงเวลา

     ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

     หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ 

     พนักงานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิานต่างๆในการประมาณการนัน้ เช่น 

      อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

  6.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

     ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป 

     ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

     เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

             (หน่วย: ล้านบาท)

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

   2562       2561   2562           2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

รายได้จากการให้บริการ -  -     4.8    8.1 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่น -  -     1.4    0.2 ราคาตามที่ระบุในสัญญา

เงินปันผลรับ -  -   64.3  67.8 ตามที่ประกาศจ่าย

ต้นทุนการให้บริการ -  -    34.1  30.7 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย -  -   -     1.5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.12 ต่อปี

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     

รายได้จากการให้บริการ 3.4  -  -   - ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ต้นทุนการให้บริการ 3.7  -  -   - ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ 

ค่าเช่าที่ดินและอาคาร 1.9  1.6    1.9    1.6 ราคาตามที่ระบุในสัญญา
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                      (หน่วย: ล้านบาท)

               งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจ

          2562         2561                2562           2561

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  

 บริษัทย่อย   -  -  1,497    1,373

 บริษัทร่วม   3,773 -  -  -

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้บริหารและกรรมการ)   47 -  -  -

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  3,820 -  1,497  1,373

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)   

 บริษัทย่อย   -  -  5,295   4,448

 บริษัทร่วม     573  -  -  -

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้บริหารและกรรมการ)   38  78  38  78

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      611  78 5,333   4,526

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 12)    

 ค่าหุ้นค้างจ่าย     275  -  -  -

ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบคุคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มรีายละเอียดดงันี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2-8 ต่อปี มีก�าหนด ช�าระคืนเมื่อทวงถามและ

ไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบริษัทฯกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

                       (หน่วย: ล้านบาท)

          งบการเงินรวม

     ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ

 บุคคลธรรมดา กรรมการของ        

  บริษัทย่อย 2,309    -  -  (144)    2,165

 Euroasia Total Logistics

 Vietnam Limited บริษัทร่วม -      855 -  (46)  809

 Euroasia Total Logistics  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 (Shanghai) Limited   (กรรมการร่วมกัน) 7,086   2,336 (9,094) (328) -

 รวม  9,395   3,191 (9,094) (518)    2,974

     ณ วันที่   เพิ่มขึ้น   ลดลง ขาดทุนจากอัตรา  ณ วันที่

 เงินให้กู้ยืม ลักษณะความสัมพันธ์   1 มกราคม 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี  แลกเปลี่ยน 31 ธนัวาคม  2562
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          (หน่วย: พันบาท)

               งบการเงินรวม                    งบการเงินเฉพาะกิจ

          2562         2561                2562              2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น   57,442 54,987 23,451 24,216

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน    

และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น   891 828 863 828

รวม    58,333 55,815 24,314 25,044

                       (หน่วย: พันบาท)

         งบการเงินเฉพาะกิจการ

     ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ

บริษัท ยูโรเอเชีย     บริษัทย่อย - 18,000 (11,750) 6,250

โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด  - 18,000 (11,750) 6,250

     ณ วันที่   เพิ่มขึ้น   ลดลง  ณ วันที่

 เงินให้กู้ยืม ลักษณะความสัมพันธ์    1 มกราคม 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม  2562

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

                       (หน่วย: พันบาท)

         งบการเงินรวม

     ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษัทย่อย - 5,492 - 5,492

เงินกู้ยืมระยะยาว 

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษัทย่อย - 3,000 - 3,000

     ณ วันที่   เพิ่มขึ้น   ลดลง     ณ วันที่

 กู้ยืมจาก ลักษณะความสัมพันธ์    1 มกราคม 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม  2562

เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวจากกรรมการโดยมีวงเงินกู้ตามสัญญาจ�านวน 9 ล้านบาท (เบิกแล้ว 3 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวคิด

ดอกเบี้ยในร้อยละ 4 ต่อปี มีก�าหนดช�าระคืนภายใน 3 ปี และไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

ดังต่อไปนี้

 ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18
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  7.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

          (หน่วย: พันบาท)

              งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจ

       2562           2561                  2562             2561

          (หน่วย: พันบาท)

              งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจ

       2562           2561                  2562             2561

เงินสด    439 290 - -

เงินฝากธนาคาร   148,891 207,935 74,775 46,339

รวม    149,330 208,225 74,775 46,339

เงินลงทุนในกองทุนเปิด-ราคาทุน   139,976 88,833 129,525 88,820

บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก

   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,159 204 938 204

เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม   141,135 89,037 130,463 89,024

เงินฝากประจ�าธนาคาร   11,555 11,973 2,137 2,100

รวมเงินลงทุนชั่วคราว   152,690 101,010 132,600 91,124

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรพัย์มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.04 ถงึ 0.38 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.15 ถงึ 0.38 ต่อปี) 

  8.	 เงินลงทุนชั่วคราว

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมูลค่าตามบัญชี 223.3 ล้านบาท (2561: 426.9 ล้านบาท) และ

รับรู้ก�าไรจากการขายจ�านวน 1.2 ล้านบาท (2561: 2.3 ล้านบาท) ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ จ�านวนดังกล่าวได้รวมก�าไรที่

โอนมาจากรายการก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างปีจ�านวน 0.4 ล้าน

บาท (2561: 0.3 ล้านบาท)

 มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายข้างต้นในงบการเงนิรวม ณ วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2563 มมีลูค่ารวม 141.7 

ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่ารวม 131.0 ล้านบาท



168      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

          (หน่วย: พันบาท)

              งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจ

       2562           2561                  2562             2561

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ    

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ   - - 1,251 96

ค้างช�าระ    

    ไม่เกิน 3 เดือน   3,754 - 49 896

    3-6 เดือน   - - - 1

รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   3,754 - 1,300 993

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ    

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ   175,886 136,969 68,271 85,444

ค้างช�าระ    

 ไม่เกิน 3 เดือน    290,667 226,256 36,681 68,631

 3-6 เดือน   41,155 44,634 2,636 2,647

 6-12 เดือน   14,375 3,396 7,909 3,514

 มากกว่า 12 เดือน   33,210 1,382 677 1,382

รวม    555,293 412,637 116,174 161,618

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (353) (447) (353) (447)

รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ  554,940 412,190 115,821 161,171

รวมลูกหนี้การค้า    558,694 412,190 117,121 162,164

ลูกหนี้อื่น    

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 197 -

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  35,835 27,835 29,602 25,724

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   66 - - 380

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   1,495 2,435 410 1,146

รวมลูกหนี้อื่น   37,396 30,270 30,209 27,250

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ   596,090 442,460 147,330 189,414

  9.	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  10.		 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
    ยอดคงเหลอืนีคื้อเงนิฝากประจ�าซึง่กลุม่บรษัิทได้น�าไปค�า้ประกันวงเงินบัตรเครดติส�าหรบัเตมิน�า้มนัและหนงัสอืค�า้ประกนั 

    ซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเพื่อค�้าประกันการใช้คลังสินค้าและการให้บริการบรรจุและขนส่งสินค้า

  11.		 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	
  11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด 

    ดังต่อไปนี้
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           เงินปันผลที่บริษัทฯ 

 บริษัทย่อย    ทุนเรียกช�าระแล้ว   สัดส่วนเงินลงทุน   ราคาทุน   รับในระหว่างปี

  2562     2561 2562     2561 2562     2561    2562  2561

บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน 13.5 ล้านบาท 54 ล้านบาท 99.99 99.99 13,498 53,998 8,651 23,427

โซลูชั่น จ�ากัด        

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล 70 ล้านบาท 70 ล้านบาท 40.00 40.00 28,000 28,000 - -

โลจิสติกส์ จ�ากัด        

WICE Logistics 0.7 ล้านเหรียญ 0.7 ล้านเหรียญ    

(Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ สิงคโปร์ 70.00 70.00 290,637 290,637 47,523 44,387

WICE Logistics 0.8 ล้านเหรียญ 0.8 ล้านเหรียญ      

(Hong Kong) Limited ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง 80.00 80.00 80,412 80,412 8,173 -

รวม      412,547 453,047 64,347 67,814

เม่ือวนัที ่4 มกราคม 2561 บรษัิทฯได้ซือ้หุ้นสามญัของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited (เดิมชือ่ “Universal Worldwide 

Transportation Limited”) จ�านวน 80,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ

จ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯได้ช�าระค่าซื้อหุ้น ส่วนแรกจ�านวน 39.86 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อหุ้นดังกล่าวได้ระบุว่า

บริษัทฯจะจ่ายเงินค่าหุ้น ส่วนที่เหลือโดยค�านวณจากการผลด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทดังกล่าวจนถึงปี 2565 ซึ่งจะไม่เกิน

จ�านวน 2.21 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

บริษัทฯได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ โดยมูลค่ายุติธรรมและและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ

ของบริษัทแห่งนี้ ณ วันที่ลงทุนมีดังนี้

    (หน่วย: พันบาท)

           มูลค่ายุติธรรม                มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย ์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,580 36,580

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 84,414 84,414

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,644 7,644

อุปกรณ์ 185 185

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า 18,700 -

รวมสินทรัพย์ 147,523 128,823

หนี้สิน  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 91,715 91,715

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,170 1,170

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,675 -

      รวมหนี้สิน 97,560 92,885

รวมสินทรัพย์สุทธิ 49,963 35,938

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 80 

สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย 39,970 

ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ 40,442
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รายงานประจำาปี 2562

    (หน่วย: พันบาท)

           มูลค่ายุติธรรม                มูลค่าตามบัญชี

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย 80,412 

หัก:  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันซื้อบริษัทย่อย (36,580)

 หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (40,557) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 3,275

การกระทบยอดรายการมูลค่ายุติธรรมของของเงินลงทุนและสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ ณ วันที่ซื้อกิจการมีดังต่อไปนี้

  (หน่วย: พันบาท)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน   80,412

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ   (39,970)

ค่าความนิยม  40,442

  ค่าความนิยมจ�านวน 40.4 ล้านบาทเป็นมลูค่าทางธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์จากกลุม่ลกูค้าของบรษิทัดงักล่าว ซ่ึงจะ

ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพการท�าก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นได้ 

  บริษัทฯได้ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนท่ีเหลือของการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว ณ วันท่ีซ้ือกิจการ 

และบันทึกเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันและปรับด้วยต้นทุนทางการเงินในงวดถัดไปตามรายการดังนี้

       (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจ    

 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 40,557 40,557

บวก : ต้นทุนทางการเงินสะสม 5,184 2,514

รวม 45,741 43,071

ต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี 2,670 2,514

 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ในประเทศไทยในนามบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล 

โลจสิตกิส์ จ�ากดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ด�าเนนิธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) 

ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ�านวน 7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯมีสัดส่วนใน

การลงทุนในบริษัทดังกล่าวจ�านวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดหรือคิดเป็นจ�านวน 28 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ�านวน                        

2.8 ล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นส่วนที่เหลือจ�านวน 42 ล้านบาทหรือร้อยละ 60 เป็นของผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้ด�าเนินการ

จดทะเบียนทุนท่ีออกและช�าระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2561 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษัทฯ

มีอ�านาจในการควบคุมและตัดสินใจกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆ รวมถึงนโยบายทางการเงิน ดังนั้นบริษัทฯจึงพิจารณาบริษัทดัง

กล่าวเป็นบริษัทย่อย

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด มีมติให้ลดทุน

จ�านวน 40.5 ล้านบาท โดยลดทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจากจ�านวน 54 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 54,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 

บาท) เป็นจ�านวน 13.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 13,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดทุนบกระทรวง

พาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
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 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัท ซันเอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด 

และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 30 ของ Wice Logistics 

(Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งบริษัทฯได้รับสิทธิดังกล่าว ณ วันที่ซื้อกิจการของ Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ทั้งนี้ บริษัทฯ

คาดว่าจะด�าเนินการใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 โดยมลูค่าทีจ่ะต้องจ่ายสงูสดุคิดเป็นจ�านวน 134 ล้านบาท

  11.2  รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียนบริษัทย่อย

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล 

โลจสิตกิส์ จ�ากดัและบรษิทัย่อย

Wice Logistics

 (Singapore) Pte. Ltd.

Wice Logistic (Hong Kong)  

 Limited และบริษัทย่อย

 203.1 37.0 51.6 67.8 (149.7) (38.2) (48.4) (0.2)

 135.6 166.9 14.2 0.7 (76.5) (83.0) (2.6) -

 209.3 204.1 32.7 1.4 (180.4) (159.0) (3.6) (1.2)

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนที่ถือโดย

ส่วนได้เสยีท่ีไม่มี

อ�านาจควบคุม
ส่วนได้เสียที่ไม ่มีอ�านาจ

ควบคมุในบรษิทัย่อยสะสม

ก�าไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ

ส่วนได้เสยี ทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ

ในบริษัทย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับ

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจ

ควบคุมในระหว่างปีบริษัทย่อย

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล 

โลจิสติกส์ จ�ากัด

Euroasia Total Logistics

   (M) Sdn. Bhd.

Wice Logistecs

 (Singapare) Pte. Ltd.

Wice Logistic 

 (Hong Kong ) Limited

Wice Logistics 

 (Shenzhen) Co., Ltd.

รวม

60.00  60.00 20.29 39.35 (19.06) (2.65)  - -

60.00  60.00 (19.72) 0.18 (19.90) - - -

30.00  30.00 77.42 83.45 14.34 18.16 (20.37) (19.78)

20.00  20.00 12.84 10.42 4.46 2.03 (2.04) -

30.00  30.00 2.14 - 2.14 - - -

   92.97 133.40 (18.02) 17.54 (22.41) (19.78)

2562  2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

  (ร้อยละ)      (ร้อยละ)

  11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการ 

    ตัดรายการระหว่างกัน 

    สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
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รายได้ ก�าไร (ขาดทุน) ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จบริษัทย่อย

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

และบริษัทย่อย

Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd.

Wice Logistic (Hong Kong) Limited 

และบริษัทย่อย

 453.8 14.3 (47.5) (4.4) (47.5) (3.8)

 482.1 535.8 56.0 68.7 56.0 68.9

 601.5 504.0 25.4 11.5 25.8 11.2

 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

    สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กระแสเงินสดจาก

(ใช้ไปใน)

กิจกรรมด�าเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปใน

กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน)

กิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิสดและรายการเทียบ

เท่าเงินสด         

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิบริษัทย่อย

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล 

โลจิสติกส์ จ�ากัด

Wice Logistics (Singapore) 

Pte. Ltd.

Wice Logistics (Hong Kong) 

Limited และบริษัทย่อย

(49.3)  12.0 (29.2) (75.4) 77.6 70.2 (0.9) 6.2

69.2  82.1 (0.8) (0.3) (76.3) (63.6) (7.9) 18.2

33.7  10.7 (33.7) (1.4) (10.0) - (10.0) 9.3

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

    สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

 12.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ในระหว่างปี บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้เข้าลงทนุในบรษิทัทีต่ัง้ขึน้ใหม่ใน 

   ประเทศเวียดนาม “Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited” ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 500 

    ล้านดอง โดยบริษัทย่อยได้ลงทุนจ�านวน 200 ล้านดอง หรือ ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นจ�านวน 274,500 

   บาท ซึ่งบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ายค่าหุ้นดังกล่าวทั้งจ�านวน ซึ่งค่าหุ้นค้างจ่ายดังกล่าวแสดงรวมอยู ่

   ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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ทุนเรียกช�าระ สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าเงินลงทุน                     

ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุนบริษัทย่อย

Euroasia Total Logistics 

Vietnam Company 

Limited

รวม
 500 ล้านดอง - 40 - - - 275 -

     - - 275 -

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

 12.1   รายละเอียดของบริษัทร่วม

 12.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

   ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

ส่วนแบ่งขาดทุน เงินปันผลรับ                  บริษัทย่อย

       Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited  (275) - - -
 2562 2561 2562 2561

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่          

31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในบริษัทร่วมต้นปี -

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม  275

ส่วนแบ่งขาดทุน  (275)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมปลายปี -

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

  สินทรัพย์หมุนเวียน 2,873

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,139

  หนี้สินหมุนเวียน (5,443)

  สินทรัพย์ - สุทธิ (1,431)

  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40

  สัดส่วนตามส่วนได้เสียของบริษัทย่อยในสินทรัพย์-สุทธิ (572)

 12.3 รายการกระทบยอดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

 12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

   สรุปรายการฐานะทางการเงิน
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   สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: พันบาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่          

31 ธันวาคม 2562
  รายได้      3,029

  ขาดทุน    (2,071)

 12.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ขาดทุนเกินทุน

   บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ดงักล่าวจนมลูค่าตามบญัชตีามวธีิส่วนได้เสยีเท่ากบัศนูย์ บรษิทัย่อยได้หยดุรบัรูส่้วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทนุใน 

   บริษทัร่วมเนือ่งจากบรษิทัย่อยไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืทางพฤตนิยัทีต้่องจ่ายเงนิเพือ่ช�าระภาระผกูพนัของ 

   บริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยอดส�าหรับปี 2562

ยอดสะสม

ถึงวันที่                        

31 ธันวาคม 2562บริษัทร่วม

Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited (553) (553)

รวม (553) (553)

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้

 13.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

รวมที่ดิน

อาคารและ
สถานที่จอด            
รถบรรทุกและ
วางตู้สินค้า

เครื่อง
ตกแต่ง
และติดตั้ง

เครื่องใช้
ส�านักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ

ตู้คอนเทนเนอร์
และอุปกรณ์
คอนเทนเนอร์

 (หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 23,800 53,773 17,249 8,066 16,540 122,706 - 242,134
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย  - 4,373 198 418 819 3,754 - 9,562
ซื้อเพิ่ม  420  7,630 521 791 2,713 69,994 17,396 99,465
จ�าหน่าย - - - - (30) (4,477) - (4,507)
โอนเข้า (โอนออก)   - - - - - 1,300 (1,300) -
ผลต่างจากการแปลงค่า
   งบการเงิน - (40) (202) (88) (238) (1,274) - (1,842)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 24,220 65,736 17,766 9,187 19,804 192,003 16,096 344,812
ซื้อเพิ่ม - - 850 801 2,220 10,550 23,004 38,425
จ�าหน่าย - - - (255) (233) (1,435) - (1,923)
ผลต่างจากการแปลงค่า
   งบการเงิน - (281) (393) (203) (775) (3,391) (43) (5,086)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   24,220 65,455 18,223 9,530 22,016 197,727 39,057 376,228
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รวมที่ดิน

อาคารและ
สถานที่จอด            
รถบรรทุกและ
วางตู้สินค้า

เครื่อง
ตกแต่ง
และติดตั้ง

เครื่องใช้
ส�านักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ

ตู้คอนเทนเนอร์
และอุปกรณ์
คอนเทนเนอร์

 (หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 23,383 13,434 5,779 12,819 43,392 - 98,807

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย  - 4,373 198 226 819 3,754 - 9,370

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,873 1,012 914 1,645 11,477 222 18,143

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - (2) (4,477) - (4,479)

ผลต่างจากการแปลงค่า

   งบการเงิน - (40) (200) (58) (225) (35) - (558)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 30,589 14,444 6,861 15,056 54,111 222 121,283

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 3,072 1,219 918 1,900 18,101 2,631 27,841

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - (242) (219) (452) - (913)

ผลต่างจากการแปลงค่า

   งบการเงิน - (281) (376) (137) (473) (350) (3) (1,620)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 33,380 15,287 7,400 16,264 71,410 2,850 146,591

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 24,220 35,147 3,322 2,326 4,748 137,892 15,874 223,529

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 24,220 32,075 2,936 2,130 5,752 126,317 36,207 229,637

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

 2561 (11.5 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 18,143

2562 (21.7 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 27,841
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รวมที่ดิน

อาคารและ
สถานที่จอด            
รถบรรทุกและ
วางตู้สินค้า

เครื่อง
ตกแต่ง
และติดตั้ง

เครื่องใช้
ส�านักงาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ

 (หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 23,800 53,773 10,804 5,398 9,257 119,194 222,226
ซื้อเพิ่ม 420 7,630 466 255 413 21,015 30,199
จ�าหน่าย - - - - - (4,477) (4,477)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 24,220 61,403 11,270 5,653 9,670 135,732 247,948
ซื้อเพิ่ม - - 316 156 186 1,220 1,878
จ�าหน่าย - - - (255) (233) (1,435) (1,923)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 24,220 61,403 11,586 5,554 9,623 135,517 247,903
ค่าเสื่อมราคาสะสม       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 23,383 7,012 3,736 5,594 38,434 78,159
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,873 1,002 585 1,461 11,446 17,367
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ       
   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - - (4,477) (4,477)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 26,256 8,014 4,321 7,055 45,403 91,049
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 3,072 1,100 541 1,155 12,779 18,647
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ       
   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - (242) (218) (452) (912)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 29,328 9,114 4,620 7,992 57,730 108,784
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 24,220 35,147 3,256 1,332 2,615 90,329 156,899
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 24,220 32,075 2,472 934 1,631 77,787 139,119

2561 (11.2 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  17,367
2562 (12.7 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  18,647

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯมยีอดคงเหลอืของยานพาหนะ ซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ โดยมมีลูค่า 
 สุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวน 15.7 ล้านบาท (2561: 16.9 ล้านบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม 
 บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวน 37.9 ล้านบาท (2561: 36.9 ล้านบาท) (งบการเงิน 
 เฉพาะกิจการ: 16.2 ล้านบาท 2561: 13.9 ล้านบาท)
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   (หน่วย: พันบาท)

 บริษัทย่อย  ค่าความนิยม

 Wice Logistics (Singapore) Pte Ltd. 99,400

 Wice Logistics (Hong Hong) Limited 40,442

  139,842

 14.	 ค่าความนิยม
   ค่าความนิยมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม เป็นค่าความนิยมจากการซื้อกิจการในต่างประเทศ 2 แห่ง โดย 

   มีค่าความนิยมดังนี้

   บรษิทัฯพจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของค่าความนยิม โดยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาด 

   ว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว 

   ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

   ข้อสมมติที่ส�าคัญในการค�านวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ สรุปได้ดังนี้

Wice Logistics

(Hong Hong) Limited

Wice Logistics 

(Singapore) Pte. Ltd.

 อัตราการเติบโต 3% 5%

 อัตราคิดลดก่อนภาษี 9% 11%

  ฝ่ายบรหิารพจิารณาอตัราการเติบโตจากผลการด�าเนนิงานในอดตีและการคาดการณ์การเตบิโตของตลาด และอตัรา 

 คดิลดเป็นอตัราก่อนภาษีทีส่ะท้อนถึงความเสีย่งซึง่เป็นลักษณะเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั แต่ละกจิการ ผลจากการพจิารณา 

 ฝ่ายบริหารเชื่อว่าไม่เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 15.	 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 

   มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

รวม
ความสัมพันธ์
ของกลุ่มลูกค้า

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

สิทธิ์ในการ         
ซื้อหุ้นเพิ่ม

 (หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:    
 ราคาทุน 299,221 4,367 11,692 315,280
 หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (41,160) (3,661) (2,961) (47,782)
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (515) - (1) (516)
 มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 257,546 706 8,730 266,982
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:    
 ราคาทุน 272,650 4,367 11,318 288,335
 หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (28,059) (2,603) (1,499) (32,161)
 มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 244,591 1,764 9,819 256,174
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รายงานประจำาปี 2562

 (หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

         (หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

  (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

 2562  2561อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: 
 ราคาทุน 11,569
 หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (2,934)
 มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 8,635
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: 
 ราคาทุน 11,218
 หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (1,496)
 มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 9,722

 มูลค่าตามบัญชีต้นปี 256,174 248,664 9,722 8,178

 ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 374 2,272 351 2,173

 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย 26,571 18,700 - -

 ค่าตัดจ�าหน่าย (15,621) (13,462) (1,438) (629)

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (516) - - -

 มูลค่าตามบัญชีปลายปี 266,982 256,174 8,635 9,722

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร  4.00 6,594 -
 รวม   6,594 -

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยแห่งหนึง่ในต่างประเทศ 
  ของบริษัทย่อยได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารจ�านวน 1.6 ล้านหยวนจีน (6.6 ล้านบาท) โดยเงินกู้ยืมนี้เป็นเงินกู้ยืม 
 ที่ไม่มีหลักประกัน
 

   การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

 16.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
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         (หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

   (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

 2562 2561

 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 573 - 5,237 4,353
 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 381,769 273,632 36,731 61,362
 เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 38 78 96 173
 เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 81,492 52,912 5,907 10,799
 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 463,872 326,622 47,971 76,687

    ล�าดับที่      วงเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย               เงื่อนไขการช�าระคืน   
    (ร้อยละต่อปี)   
 1 0.04 ล้านริงกิต          6.02 ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน - 246
  มาเลเซีย
 2 30 ล้านบาท   MLR-2.75 ช�าระคืนดอกเบี้ยทุกเดือน และทยอยช�าระคืน  
      เงินต้นจนหมดในปี 2567 26,290 -
 3 40 ล้านบาท   MLR-2.75 ช�าระคืนดอกเบี้ยทุกเดือน และทยอยช�าระคืน  
      เงินต้นจนหมดในปี 2567 33,320 -
 รวม     59,610 246
 หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย   (128) -
      59,482 246
 หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี    (14,347) (21)
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 45,135 225
 

 17.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 18.	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

   การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท) 

           งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 246
 บวก: กู้เพิ่ม 68,680
 หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (9,316)
 หัก: ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย (128)
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 59,482

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยบริษัทฯและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 
 ภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ 
 ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ เป็นต้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จ�านวน 1.3 ล้านบาท



180      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

         (หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,744 11,744 7,480 11,744
 หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (274) (526) (219) (526)
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) - - -
 รวม 7,466 11,218 7,261 11,218
 หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (4,094) (4,005) (4,073) (4,005)
 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่
    ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3,372 7,213 3,188 7,213

 กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ 
  โดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
 (หน่วย: พันบาท) 

                 งบการเงินรวม

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 (หน่วย: พันบาท) 

                 งบการเงินรวม

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 (หน่วย: พันบาท) 

          งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

   ไม่เกิน 1  ปี1-4 ปี รวม

  ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,282 3,462 7,744
  ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                    (188) (86) (274)
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน    -   (4) (4)
 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,094 3,372 7,466

   ไม่เกิน 1  ปี1-4 ปี รวม

  ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,264 7,480 11,744

 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (259) (267) (526)

 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,005 7,213 11,218

   ไม่เกิน 1  ปี1-4 ปี รวม

  ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,248 3,232 7,480

 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (175) (44) (219)

 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,073 3,188 7,261

 19.	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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 (หน่วย: พันบาท) 

       งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

   ไม่เกิน 1  ปี1-4 ปี รวม

  ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,264 7,480 11,744

 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (259) (267) (526)

 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,005 7,213 11,218

 20.	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

   จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ 

   ระยะยาวอื่นแสดงได้ดังนี้

         (หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 18,151 16,832 16,992 10,710

  ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:    

      ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  1,880 (3,242) 1,547 2,880

       ต้นทุนดอกเบี้ย 432 278 427 278

       ต้นทุนบริการในอดีต 2,256 - 2,256 -

  ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

          (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ               

       ตามหลักคณิตศาสตร์    

       ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ    

              ด้านประชากรศาสตร์ (651) 1,033 (651) 1,033

       ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ    

              ทางการเงิน 31 (49) 31 (49)

       ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุง    

         จากประสบการณ์ (1,932) 3,670 (2,313) 3,670

  เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 1,170 - -

  ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (138) (1,530) (138) (1,530)

  ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (75) (11) - -

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 19,954 18,151 18,151 16,992

   เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจา 

   นุเบกษา ซึ่งได้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้น 

   ไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 

    พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลัง 

   ออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท 



182      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

              (หน่วย: พันบาท) 

               งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

          2562 2561 2562 2561

          (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)    (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

              (หน่วย: พันบาท)

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

               งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

           เพิ่มขึ้น 1%     ลดลง 1%       เพิ่มขึ้น 1%    ลดลง 1%

              (หน่วย: พันบาท)

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

               งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

           เพิ่มขึ้น 1%     ลดลง 1%       เพิ่มขึ้น 1%    ลดลง 1%

  อัตราคิดลด 1.44-2.66 1.81 2.66 1.81

  อัตราการขึ้นเงินเดือน  5.00 4.00 5.00 4.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 3-40 0-49 3-40 0-49

  อัตราคิดลด (1.33) 1.49 (1.27) 1.42

  อัตราการขึ้นเงินเดือน  1.33 (1.22) 1.27 (1.16)

  อัตราการเปลี่ยนแปลงใน

    จ�านวนพนักงาน (1.45) 1.73 (1.37) 1.63

  อัตราคิดลด (0.69) 0.76 (0.69) 0.76

  อัตราการขึ้นเงินเดือน  0.63 (0.58) 0.63 (0.58)

  อัตราการเปลี่ยนแปลงใน

    จ�านวนพนักงาน (0.77) 0.36 (0.77) 0.36

    (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 2.3 ล้านบาท) บรษิทัฯบนัทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้้นทนุบริการ 

   ในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

   บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเฉพาะบรษิทัฯเท่านัน้ภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็นจ�านวน 

    0.1 ล้านบาท (2561: จ�านวน 4.7 ล้านบาท) 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ 

   บริษัทฯประมาณ 10 ปี (2561: 5 ปี)

   สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ 

   พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
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 21.	 ส�ารองตามกฎหมาย
   ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธิ 

   ประจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี 

    จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�า 

   ไปจ่ายเงินปันผลได้

 22.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
   รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการค่าใช ้

   จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
              (หน่วย: พันบาท) 

               งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

          2562 2561 2562 2561

  เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 217,126 194,022 113,562 140,777

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 42,131 18,777 20,085 17,996

  ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 31,192 23,437 16,560 11,116

 23.	 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี/	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

              (หน่วย: พันบาท) 

               งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

           2562    2561 2562 2561

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี21,493 26,860 6,388 11,261

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

  ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (724) (627) (694) 552

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 20,769 26,233 5,694 11,813

   จ�านวนภาษีเงินได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 

    2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
              (หน่วย: พันบาท)  

               งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

           2562    2561 2562 2561

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไร (ขาดทุน)                                        

    จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (191) 183 (147) (14)

  ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับขาดทุนจาก

   การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (511) 931 (587) 931

      (702) 1,114 (734) 917



184      Innovative Logistis Service and Solution Provider

รายงานประจำาปี 2562

              (หน่วย: พันบาท)  

               งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

           2562    2561 2562  2561

  ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 64,723 139,959 88,830 121,561

  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 8.25-25 ร้อยละ 8.25-25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

  ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษ ี 33,251 28,555 17,766 24,312

  รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   นิติบุคคลของปีก่อน (199) - - -

  ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:    

   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 2,198 163 1,491 134

   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (264) (1,330) - -

   รายได้ที่ได้รับการยกเว้น (13,269) (528) (12,869) (13,563)

   อื่นๆ  (948) (627) (694) 930

  รวม   (12,283) (2,322) (12,072) (12,499)

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 20,769 26,233 5,694 11,813

   รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

   ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดัง 

   ต่อไปนี้
              (หน่วย: พันบาท)  

               งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

           2562    2561 2562  2561

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 71 90 71 90

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,737 3,398 3,630 3,398

   ค่าเช่ารอตัดจ่าย 366 318 366 318

   ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างจ่าย 534 - 534 -

   ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ 810 1,499 810 1,499

  รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,518 5,305 5,411 5,305

  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

   ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 232 41 188 41

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า 39,691 41,842 - -

   รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 39,923 41,883 188 41

  สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ (34,405) (36,578) 5,223 5,264

 24.  ก�าไรต่อหุ้น

   ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่) 

    ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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 25.  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

   ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ 

   ด�าเนนิงานได้รับและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิ 

   ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

   เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน กลุม่บรษิทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทการให้บรกิาร ซึง่กลุม่ 

   บริษัทมส่ีวนงานทีร่ายงานทัง้สิน้ 4 ส่วนงานคอืส่วนงานจดัหาระวางการขนส่งทางเรอื ส่วนงานจดัหาระวางการขนส่ง 

   ทางอากาศ ส่วนงานขนส่งทางบกข้ามแดนและส่วนงานโลจิสติกส์

   ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสิน 

   ใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน 

   งานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ใน 

   การวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 

   การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการ 

   ธุรกิจกับบุคคลภายนอก

   ข้อมูลรายได้ ก�าไร และสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561มีดังต่อไปนี้

จัดหาระวาง
การขนส่ง
ทางเรือ

จดัหาระวาง
การขนส่ง     
ทางอากาศ

การขนส่ง     
ทางบก
ข้ามแดน โลจิสติกส์

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม

 (หน่วย: พันบาท) 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้จากการให้บริการ         

รายได้จากลูกค้าภายนอก 631 776 458 351 2,216 - 2,216

รายได้ระหว่างส่วนงาน 19 37 21 3 80 (75) 5

รวมรายได้ 650 813 479 354 2,296 (75) 2,221

ผลการด�าเนินงาน          

ก�าไรของส่วนงาน 147 180 9 61 397 (31) 366

รายได้อื่น       10

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย       (42)

ค่าใช้จ่ายในการขายแลบริหาร       (262)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (7)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       65

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (21)

ก�าไรส�าหรับปี       44

       

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน     

สินทรัพย์ส่วนกลาง       1,574

รวมสินทรัพย์       1,574
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จัดหาระวาง
การขนส่ง
ทางเรือ

จดัหาระวาง
การขนส่ง     
ทางอากาศ

การขนส่ง     
ทางบก
ข้ามแดน โลจิสติกส์

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม

 (หน่วย: พันบาท) 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้จากการให้บริการ         

รายได้จากลูกค้าภายนอก 610 855 - 367 1,832 - 1,832

รายได้ระหว่างส่วนงาน 21 48 - 3 72 (72) -

รวมรายได้ 631 903 - 370 1,904 (72) 1,832

ผลการด�าเนินงาน          

ก�าไรของส่วนงาน 134 173 - 82 389 - 389

รายได้อื่น       18

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย       (33)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       (229)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (5)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       140

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (26)

ก�าไรส�าหรับปี       114

       

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       

สินทรัพย์ส่วนกลาง       1,420

รวมสินทรัพย์       1,420

   ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

   ข้อมูลรายได้จากลูกค้าซึ่งก�าหนดขึ้นตามส่วนงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

              (หน่วย: พันบาท) 

          

              (หน่วย: พันบาท) 

          

      2562 2561 

   ส่วนงานในประเทศ 835,377 860,549 

   ส่วนงานต่างประเทศ 1,385,503 971,564 

   รวม  2,220,880 1,832,113

      2562 2561 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้

    รอตัดบัญชี)   

   ส่วนงานในประเทศ 588,856 562,737

   ส่วนงานต่างประเทศ 50,781 61,255

   รวม  639,637 623,992
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   ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
   ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได ้

   ของกิจการ

 26.	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
   กลุ่มบรษิทัในประเทศไทยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารอง 

   เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของ 

   เงินเดือน กองทนุส�ารองเลีย้งชพีน้ีบรหิารโดยบรษัิท หลกัทรพัย์จดัการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนกังาน 

   เมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษทัในระหว่างปี 2562 กลุม่บรษิทัรบัรูเ้งนิสมทบ 

   ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 3.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.1 ล้านบาท) (2561: 3.0 ล้านบาท งบการ 

   เงินเฉพาะกิจการ: 2.9 ล้านบาท)

 27.	 เงินปันผลจ่าย
   เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

    เงินปันผลจ่าย

 เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย  ต่อหุ้น

      (ล้านบาท)              (บาท)

  ปี 2562   

  เงินปันผลประจ�าปี 2561                   ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

                                  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  84.7 0.13

  ปี 2561   

  เงินปันผลประจ�าปี 2560    ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  78.2 0.12

 28.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
 28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

   กลุ่มบริษัทได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 

   ตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

   กลุ่มบริษัทมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

              (หน่วย: ล้านบาท)

                      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

                2562 2561 

   จ่ายช�าระ  

    ภายใน 1 ปี 3.5 26.4

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.5 23.3

    มากกว่า 5 ปี 16.9 18.4
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      (หน่วย: ล้านบาท)

          งบการเงินรวม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

      ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3  รวม

 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย        

 หน่วยลงทุน - 141.13     -          141.13

         (หน่วย: ล้านบาท)

                      งบการเงินรวม

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

      ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3    รวม 

 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย        

 หน่วยลงทุน  -  89.03   -  89.03

 หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม    

 ตราสารอนุพันธ์    

 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  -  0.06   -    0.06

         (หน่วย: ล้านบาท)

              งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

      ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3    รวม 

 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

 หน่วยลงทุน  -     130.46   -  130.46

 28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

   บริษัทฯได้ท�าสญัญาบรกิารซ่อมบ�ารุงรถบรรทกุ สัญญาซ่อมบ�ารงุรักษาลฟิท์ สญัญาบรกิารรกัษาความปลอดภยั และ 

   สญัญาว่าจ้างทีป่รกึษารายบคุคล โดยภายใต้เงือ่นไขตามสญัญาค่าบรกิารดงักล่าว บรษิทัฯต้องจ่ายค่าบรกิารเป็นราย 

   เดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวน 3.4 ล้าน 

   บาท (2561: 3.4 ล้านบาท)

 28.3 หนังสือค�้าประกันธนาคาร

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมหีนงัสอืค�า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ 

   และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวน 2.8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันส�าหรับงานบริหารจัดการคลังสินค้า 

   และ 0.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อค�้าประกันภาระผูกพันทางปฎิบัติกับสายการบิน

 29.	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย 

   มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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         (หน่วย: ล้านบาท)

              งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

      ระดับ 1   ระดับ 2  ระดับ 3    รวม 

 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย           

 หน่วยลงทุน  -  89.02   -  89.02

 หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม    

 ตราสารอนุพันธ ์    

 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  -  0.06   -  0.06

 30.	 เครื่องมือทางการเงิน
 30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการ 

   และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน 

   ชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

    เงินกู้ยืมจากธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 

   ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
   กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนและเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน ฝ่าย 

   บรหิารควบคุมความเสีย่งน้ีโดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้กลุม่บริษทั 

   จงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้ การให้สนิเชือ่ของกลุม่บรษิทัไม่ม ี

   การกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่กลุ่ม 

   บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

   ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
   กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่มี 

   ดอกเบี้ย เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม 

   อัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

   สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สิน 

   ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันท่ีครบก�าหนด หรือวันท่ีมีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่  

   (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 
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ภายใน

1 ปี

มากกว่า

1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม
อัตรา

ดอกเบีย้เฉลีย่

(ร้อยละต่อปี)

 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 149 - 149 0.04-0.38
เงินลงทุนชั่วคราว 12 - - 141 153 0.35-0.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 596 596          -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 - - - 3 1.50-7.50
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 2 - - - 2 0.35-1.00
 17 - 149 737 903
หนี้สินทางการเงิน      
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 7 - - - 7 4.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 464 464 -
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 5 3 - - 8 4.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 14 45 - - 59 MLR-2.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 - - - 7 3.25-11.07
 33 48 - 46 545

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน

1 ปี

มากกว่า

1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม
อัตรา

ดอกเบีย้เฉลีย่

(ร้อยละต่อปี)

 (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 208 - 208 0.15-0.38
เงินลงทุนชั่วคราว 12 - - 89 101 0.35-0.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 442 442 -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 - - - 9 1.50-2.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 2 - - - 2 0.35-1.00
 23 - 208 531 762 
หนี้สินทางการเงิน      
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 327 327 -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 - - - 11 3.25-11.07
 11 - - 327 338

อัตราดอกเบี้ยคงที่
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ภายใน

1 ปี

มากกว่า

1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม
อัตรา

ดอกเบีย้เฉลีย่

(ร้อยละต่อปี)

 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 75 - 75 0.25-0.38

เงินลงทุนชั่วคราว 2 - - 131 133 0.90

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 147 147 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - - 6 4.00

 8 - 75 278 361 

หนี้สินทางการเงิน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 48 48 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 - - - 7 3.25-11.09

 7 - - 48 55 

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน

1 ปี

มากกว่า

1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม
อัตรา

ดอกเบีย้เฉลีย่

(ร้อยละต่อปี)

 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 46 - 46 0.25-0.38

เงินลงทุนชั่วคราว 2 - - 89 91 0.90

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 189 189 -

 2 - 46 278 326 

หนี้สินทางการเงิน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 77 77 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 - - - 11 3.25-11.09

 11 - - 77 88 

อัตราดอกเบี้ยคงที่
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 	 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
   กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการหรือรับบริการเป็นเงินตรา 

   ต่างประเทศ 

   บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

 สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561  2562 2561 

 (ล้าน)  (ล้าน) (ล้าน)         (ล้าน)             (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 0.7 0.4 0.6 30.15 32.45

 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง - - 0.5 0.7 3.87 4.14

 เหรียญสิงคโปร์ 0.6 - 0.1 0.1 22.32 23.69

 เยนญี่ปุ่น - - 0.2 1.8 0.28 0.29

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 30.17-30.35 26 พฤษภาคม-2 กรกฎาคม 2563

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.6 32.33-33.22 21 กมุภาพนัธ์-3 กรกฎาคม 2562

สกุลเงิน

สกุลเงิน

สกุลเงิน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จ�านวนที่ซื้อ

(ล้าน)

จ�านวนที่ซื้อ

(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญาของ 

จ�านวนที่ซื้อ

(บาทต่อ 1 หน่วย

เงินตราต่างประเทศ)

อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญาของ 

จ�านวนที่ซื้อ

(บาทต่อ 1 หน่วย

เงินตราต่างประเทศ)

วันครบก�าหนดตามสัญญา

วันครบก�าหนดตามสัญญา
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าข้างต้น 

   จ�านวน 0.02 ล้านบาท หากบริษัทฯบันทึกสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศตามมูลค่ายุติธรรม

 30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

	 31.	 การบริหารจัดการทุน 
   วัตถปุระสงค์ในการบรหิารจัดการทนุทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทั คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพือ่สนับสนนุ 

   การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 

   2561 กลุม่บริษทัมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 0.77 : 1 และ 0.48 : 1 (เฉพาะบรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 

    0.16 : 1 และ 0.20 : 1)

 32.		 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

    2563 ของบริษัทฯเพื่อขออนุมัติการจ่ายปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 ในอัตรา หุ้นละ 0.09 บาท 

    (58.67 ล้านบาท) เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปี 

   ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 33.	 การอนุมัติงบการเงิน
   งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายตอบแทนการสอบบัญชีใน

รอบปีบัญชีที่ผ่านมาได้แก่ 

  บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี 

  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อยู ่ในประเทศไทย 

   (บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชนส์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด และ 

  บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด ) ในรอบ 

  ปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�านวนเงินรวม 1,940,000 บาท 

    และของบริษัทย่อย รวม 630,000 บาท รวมทั้งสิ้น 

   2,570,00 บาท 

  Ernst & Young llp (Singapore) ซ่ึงเป็นผู้สอบ 

  บัญชีของบริษัทย่อย บริษัท WICE Logistics  

  (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์ ในรอบปี 

  บัญชีท่ีผ่านมา มีจ�านวนเงินรวม 49,188 เหรียญ 

  ดอลลาร์สิงคโปร์

  Teton CPA Company. (Hong Kong) ซึ่งเป็น 

  ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัท WICE Logistics 

   (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง ในรอบปีบัญช ี

  ทีผ่่านมา มีจ�านวนเงนิรวม 325,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ค่าบริการอื่นๆ	(Non-Audit	Fee)
  ไม่มี 
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		4.1	บุคคลอ้างอิง

 นายทะเบียนหุ้น  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

 ที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์  0 2009-9000

 โทรสาร  0 2009-9991

 อีเมล  SETContactCenter@set.or.th

 เว็บไซต์  www.set.or.th/tsd

 ผู้สอบบัญชี  บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดย

    นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972) หรือ

    นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807) หรือ

    นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) หรือ

    นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) หรือ

    นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4872)

 ที่ตั้ง  อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33

     ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท์  0-2264-0777, 0-2661-9190

 โทรสาร  0-2264-0789-90

 อีเมล   ernstyoung.thailand@th.ey.com

 ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จ�ากัด โดย

    นางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ และนางสาวหัสยา ใจบูชาศักดิ์ 

 ที่ตั้ง   11 ซอย 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

 โทรศัพท์  0-2434-3746

 อีเมล  wpsthai@gmail.com

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ไม่มี

 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

 ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ  ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	และข้อมูลส�าคัญอื่น
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ส�านักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

303 Building, Room 412, Free-Zone-Suvarnabhumi 
Airport, 999 หมู่ 7 
ตำาบล ราชาเทวะ อำาเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-134-2275-6
โทรสาร  02-134-6446

เลขานุการบริษัท /นักลงทุนสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501
โทรสาร  02-681-6123 
อีเมล secretary2@wice.co.th

 
โทรสาร  02-681-6123 

 อีเมล info@wice.co.th 
 ส�านักงานแหลมฉบัง 

 999/30-31 หมู่ 9 ตำาบลสุรศักดิ์ อำาเภอศรีราชา 
 จังหวัดชลบุรี 20110
 โทรศัพท์ 038-480-393 
 โทรสาร  038-480-383
 อีเมล lcbsales1@wice.co.th

 ลานพักตู้สินค้าแหลมฉบัง 

 35/6-7 หมู่ 1 ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา 
 จังหวัดชลบุรี 20230
 โทรศัพท์ 038-481-165
 โทรสาร 038-481-164
 อีเมล   lcbtransport1@wice.co.th

 ชื่อย่อ  WICE (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 เลขทะเบียนบริษัท  0107558000156

 ประเภทธุรกิจ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร 

    (International Logistics Service and Solution Provider)

 เว็บไซต ์ www.wice.co.th 

 ปีที่ก่อตั้ง  2536

 วันแรกที่ซื้อขายหุ้น 28 กรกฎาคม 2558 

 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี

    แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 ทุนจดทะเบียน 325,949,750 บาท

 ทุนช�าระแล้ว  325,949,750 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.50 บาท 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ ไม่มี 

 รอบระยะเวลาบัญชี  1 มกราคม-31 ธันวาคม 

 ส�านักงานใหญ่ 
 โทรศัพท์ 02-681-6181 ติดต่อ

4.2	ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับนักลงทุน

นักงานใหญ่ ส�า

โทรศัพท์ 02-681-6181 
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