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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา ปั จจัยความ
เสี่ยงในหัวข้ อนี ้รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี ้ ทังนี
้ ้ปั จจัยความเสี่ยงดังกล่าวมิได้ เป็ นปั จจัยความเสี่ยงทังหมดที
้
่มีอยู่ ซึง่
อาจมีผลกระทบต่อหุ้นสามัญของบริ ษัท ดังนัน้ ปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริ ษัทมิทราบในขณะนีห้ รื อที่บริ ษัทเห็นว่าเป็ นปั จจัย
ความเสี่ยงที่ไม่เป็ นสาระสําคัญในปั จจุบนั อาจเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่ าระวาง
ต้ นทุนค่าระวางเรื อ/เครื่ องบินถือเป็ นต้ นทุนหลักในการดําเนินธุรกิจให้ บริ การรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ โดยในปี
2555 – ปี 2557 และงวด 3 เดือนแรกปี 2558 ต้ นทุนดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 83.69 ร้ อยละ 78.59 ร้ อยละ
78.77 และร้ อยละ 76.00 ของต้ นทุนรวม ตามลําดับ ดังนัน้ ความผันผวนของค่าระวางซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์ และ
อุปทานในตลาด มีผลกระทบต่อต้ นทุนการให้ บริ การและอัตรากําไรสุทธิของกลุ่มบริ ษัท หากกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถปรับราคา
้ ้ กลุม่ บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากความผันผวน
ค่าบริ การเพิ่มตามต้ นทุนค่าระวางที่มีการปรับตัวขึ ้นได้ ทังนี
ของค่าระวาง จึงให้ ความสําคัญตังแต่
้ การจัดหาระวาง โดยมีการคาดการณ์ปริ มาณความต้ องการของลูกค้ าและจองระวางใน
ปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอํานาจในการต่อรองค่าระวาง และมีการจัดทําเป็ นสัญญา โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ระบุ
ในสัญญา สายการเดินเรื อจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะตรวจสอบราคาค่าระวาง
อย่างใกล้ ชิด เพื่อคาดการณ์ สถานการณ์และแนวโน้ มของค่าระวาง ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถกําหนดราคาค่าบริ การ
ให้ มีสว่ นต่างกําไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าระวางได้ ในระดับหนึง่
โดยปกติการจัดทําสัญญากับสายเดินเรื อ (เส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กา) จะมีการระบุปริ มาณการซื ้อระวางขันตํ
้ ่า ซึง่ จะไม่
มีการระบุค่าปรับในสัญญา ทังนี
้ ้ สัญญาบริ การกับสายการเดินเรื อแห่งหนึ่ง (เส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริ กา) ระบุว่าในกรณีที่บริ ษัท
ไม่สามารถขายระวางเรื อตามปริ มาณขัน้ ตํ่าที่ตกลงในสัญญา บริ ษัทจะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอัตรา 250 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรื อ ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะมีการประเมิน
ปริ มาณงานจากข้ อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้ มงานที่คาดว่าจะได้ รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะสามารถ
ขายระวางได้ ตามที่ตกลงในสัญญา ในกรณีที่เรื อเต็ม สายการเดินเรื อจะปฏิเสธิการจองระวางเรื อ ซึ่งบริ ษัทจะสามารถลดยอด
MQC (Minmum Quantity Commitment) ได้ โดยที่ผา่ นมาบริษัทไม่เคยโดนค่าปรับดังกล่าว
3.1.2 ความเสี่ยงจากความรั บผิดชอบในตัวสินค้ า กรณีเกิดความเสียหาย
เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร จึงอาจมีความ
เสี่ยงจากความเสียหายของตัวสินค้ าระหว่างขนส่งที่อาจเกิดขึน้ ได้ กรณี ที่เกิดความเสียหายกับสินค้ าของลูกค้ าและได้ มีการ
พิสจู น์ได้ วา่ เป็ นการขนส่งที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริษัท ในเบื ้องต้ นบริษัทประกันภัยจะเป็ นผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหาย
ให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทจะช่วยสืบหาข้ อเท็จจริ งและติดตามการชดเชยความเสียหายให้ กบั ลูกค้ า ดังนั
้ น้ บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญ
ในการคัดเลือกสายการเดินเรื อ/สายการบิน รวมถึงผู้ประกอบการรถขนส่ง (Outsource) เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ กับสินค้ า และให้ ความสําคัญในการคัดเลือกบริ ษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป เพื่อให้ เกิด
ความสะดวกในการขอชดเชยความเสียหาย ทังนี
้ ้ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังไม่เคยชําระค่าชดเชย
ให้ กบั ลูกค้ ากรณีเกิดความเสียหายในตัวสินค้ าอันส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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3.1.3 ความเสี่ยงในการแข่ งขัน
ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยมี 5 กลุม่ หลัก ได้ แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางนํ ้า ขนส่งทาง
อากาศ ตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง และคลังสินค้ า รวมกว่า 10,000 บริ ษัท และกว่าร้ อยละ 80 เป็ นผู้ประกอบการขนาด
ย่อมและขนาดกลางหรื อ SMEs ซึง่ คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ ง่าย เนื่องจากสามารถเริ่ มต้ นธุรกิจได้
ตัง้ แต่ ข นาดเล็ก ด้ ว ยเงิ น ลงทุน ไม่ สูง มาก อาศัย ความความสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ลูก ค้ า และสายการเดิ น เรื อ /สายการบิ น (ตาม
รายละเอียดภาวะการแข่งขันข้ อ 2.4) อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกันในธุรกิจจะเน้ นที่ความชํานาญในเส้ นทางและประเภทของ
สินค้ า ความยืดหยุ่นในการจัดหาเส้ นทางขนส่งตามงบประมาณของลูกค้ า ความรวดเร็ วในการตอบสนองต่อลูกค้ า รวมถึง
เครื อข่ายที่มีคณ
ุ ภาพและความยืดหยุ่นของการให้ บริ การในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้ องการของลูกค้ า โดยบริ ษัทมี
ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีการนําเสนอบริ การที่ครบวงจร ตลอดจนให้ คําปรึ กษาในการจัดการระบบโลจิ
สติกส์เพื่อให้ สามารถประหยัดต้ นทุนให้ ลกู ค้ า ซึง่ บริษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ ามาตลอดกว่า 20 ปี
3.1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการให้ บริการรั บจัดการขนส่ งเส้ นทางไทย-สหรั ฐอเมริกา
บริ ษัทมีความเชี่ยวชาญในเส้ นทางการขนส่งสินค้ าทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริ กา มากว่า 20 ปี สามารถรับและส่งมอบ
สินค้ าได้ ทกุ รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสปู่ ระตู (Door to Door) ทังประเภทขนส่
้
งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่
เต็มตู้ (LCL) ทําให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เส้ นทางไทยสหรัฐอเมริ กา คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2558) ประมาณร้ อยละ 34 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล ดังนัน้ แนวโน้ มของรายได้ ดังกล่าวจะมีทิศทางเป็ นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่า งไรก็ตาม การให้ บ ริ ก ารรั บ จัด การขนส่ง สิน ค้ า ระหว่า งประเทศของบริ ษั ท จะให้ บ ริ ก ารหลากหลายเส้ น ทาง
(Routing Diversification) เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงจากปั จจัยลบทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค โดยเส้ นทางระยะไกล
้ นที่ตํ่ากว่า
ไปยังทวีปอเมริกา จะมียอดขายสูงกว่าเมื่อเทียบกับเส้ นทางระยะสันในภู
้ มิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ก็จะมีอตั รากําไรขันต้
โดยที่บริ ษัทเห็นว่าการรักษาการให้ บริ การในเส้ นทางระยะไกลจะทําให้ บริ ษัทเกิดความได้ เปรี ยบในเรื่ องความสามารถในการ
แข่งขัน ในขณะที่อตั ราค่าระวางเรื อในการขนส่งมีแนวโน้ มลดลง ในขณะที่การให้ บริ การในเส้ นทางระยะสันจะมี
้
อตั รากําไรที่
ดีกว่า แต่การแข่งขันที่สงู กว่าเช่นกัน ดังนัน้ การทําธุรกิจของบริ ษัทก็จะพิจารณา ทัง้ การเพิ่มขึน้ ของยอดขายและการรักษา
ความสามารถในการทํากําไร ทังนี
้ ้ สัดส่วนรายได้ ในเส้ นทาง ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย มี
สัดส่วนรายได้ เฉลี่ย(ปี 2555 – ปี 2557 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2558) ของประเทศดังกล่าวรวมกันประมาณร้ อยละ 33 ของ
รายได้ จากการให้ บริการรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล
3.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้ องใช้ ความรู้ ความชํานาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริ หารและบุคลากรในการดําเนินงาน
จึงจําเป็ นต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบต่างๆทังในประเทศและต่
้
างประเทศสําหรับการส่งออกหรื อ
นําเข้ า รวมถึงผู้ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ชํานาญการศุลกากรประจําบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อให้ คําแนะนําแก่พนักงานในส่วนงาน
ต่างๆได้ ซึ่งจะทําให้ ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การเกิดความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้ บริ การ ในกรณี ที่บริ ษัทเกิดการขาด
แคลนบุคลกรดังกล่าว อาจส่งผลต่อการดําเนินงาน

ส่วนที่ 2 หน้ า 36

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทจึงมีนโยบาย
ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิ ภาพในการทํางาน โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานทัง้
พนักงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างสมํ่าเสมอ บริ ษัทมีการจัดทําแผนการอบรมพนักงานประจําปี โดยพนักงานแต่ละคนต้ องได้
เข้ าอบรมอย่างน้ อย 5 หลักสูตรต่อปี เพื่อให้ เกิดความรู้ ความสามารถและทักษะให้ แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้
บริ ษัทยังจัดให้ มีการทํางานแบบคู่หู (Buddy) เพื่อให้ พนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได้ ซึง่ ช่วยลดความเสี่ยงของบริ ษัทใน
การพึง่ บุคลากรคนใดคนหนึ่ง ตลอดจนจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อกําหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม
โดยพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีอายุการทํางานเฉลี่ย 5 ปี และมีอายุการทํางานเฉลี่ยของผู้บริหารไม่ตํ่ากว่า 20 ปี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในความเป็ นเจ้ าของบริ ษัท (Sense of Belongings) โดยในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ กบั พนักงานและ
ผู้บริ หาร(ที่ไม่ใช่กรรมการ)ของบริ ษัท จํานวน 7.50 ล้ านหุ้น พร้ อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้ นี ้ เพื่อ
สร้ างขวัญกําลังใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ อยู่กบั องค์กร บริ ษัทจึงคาดว่านโยบายดังกล่าวข้ างต้ นจะสามารถ
รักษาบุคลากรของบริษัทไว้ ได้ โดยราคาเสนอขายจะเป็ นราคาเดียวกับที่เสนอขายให้ ประชาชนทัว่ ไป
3.1.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
เนื่องจากบริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริการรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้ และต้ นทุนในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย บริ ษัทมีรายได้ เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2558) ประมาณร้ อยละ 25 ของรายได้ จาก
การให้ บริ การ ซึ่งหากเงินบาทแข็งค่าขึ ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ ที่ได้ รับลดลง และมีต้นทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วน
เฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2558) ประมาณร้ อยละ 23 ของต้ นทุนบริ การรวม ซึง่ ในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่า
ลง จะส่งผลต่อต้ นทุนที่สงู ขึ ้น ดังนัน้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ทังนี
้ ้ ต้ นทุนในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเกิดจากการที่บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางการค้ าที่เป็ นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจจัดการขนส่งในต่างประเทศเพื่อทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนให้ บริษัทในการประสานงานเพื่อให้ บริ การลูกค้ า ในทางกลับกันบริ ษัท
ก็มีรายได้ จากการเป็ นพันธมิตรทางการค้ าด้ วยเช่นกัน การที่บริ ษัทมีรายได้ และต้ นทุนในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศจึงถือเป็ น
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็ นบางส่วน โดยบริ ษัทจะมีการติดตามข่าวสาร
และความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์ และหาทางป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผา่ นมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จดั ว่ามีนยั สําคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
3.2 ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอาํ นาจกําหนดนโยบายการบริหาร
ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถือหุ้นรวมกันในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 58.42
ของทุนชําระแล้ ว ถึงแม้ ว่าภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้ อยละ 43.81 ของทุน
้
ไม่
จดทะเบียนชําระแล้ ว คุณอารยา คงสุนทร และ คุณชูเดช คงสุนทร ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรื อโอน
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กิจการบางส่วนหรื อทังหมด
้
เป็ นต้ น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ อง
ที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระจํานวน 4 ท่าน โดยเป็ นกรรมการตรวจสอบ จํานวน
้
8 ท่าน เข้ าร่ วมในการประชุมคณะกรรมการ
3 ท่าน และประธานกรรมการบริ ษัทจํานวน 1 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังหมด
เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผู้บริ หารบริ ษัท รวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิรายการต่างๆ
ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการบริหารงานภายในบริษัทจะเป็ นไปอย่างโปร่งใส
3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
บริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ก่อนได้ รับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทังนี
้ บ้ ริ ษัทได้ ยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเกณฑ์กําไรจากการ
ดําเนินงาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 และบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทในเบื อ้ งต้ นแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทมี คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจํานวน
ไม่ตํ่ากว่า 1,000 ราย บริ ษัทจึงยังมีความไม่แน่นอนที่จะได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทในตลาดรองและอาจไม่ได้ รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนได้
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