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ปั จ จั ย ความเสี ่ ย ง
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการให้ บริ การลูกค้ าในเขตต่างประเทศนัน้ บริ ษัทมีพันธมิตรทางการค้ าซึ่งเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งใน
ประเทศต่างๆ ซึง่ จะท�ำหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการติดต่อประสานงานเพื่อให้ บริ การในเขตต่างประเทศ (Agent) รวมถึงการ
รับค่าบริ การจากลูกค้ าที่ปลายทางและการจ่ายต้ นทุนค่าบริ การต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ต้ นทุนค่าระวางเรื อ, ค่าระวางเครื่ องบิน,
ค่าขนส่งหรื อค่าเอกสารพิธีการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เป็ นต้ น  ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีรายรับและรายจ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศส�ำหรับ
การให้ บริ การลูกค้ าที่มีการใช้ บริ การเอเย่นต์ในต่างประเทศดังกล่าว โดยในปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ เป็ นสกุลเงินต่าง
ประเทศเท่ากับ 247.52 ล้ านบาท และ 230.16 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.04 และร้ อยละ 21.41 ตามล�ำดับ และมี
ต้ นทุนค่าบริ การที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ เท่ากับ 133.75 ล้ านบาท และ 207.53 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.75
และร้ อยละ 22.57
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและ
สกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมากจะส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบที่มีนยั ส�ำคัญต่อรายได้ และอัตราก�ำไรของบริ ษัทเมื่อคิด
เป็ นสกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลก�ำไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท�ำการบันทึกบัญชีกบั วัน
ที่ท�ำการแลกเปลี่ยนเงินเป็ นสกุลบาทมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษัทมีรายได้ และต้ นทุนค่าบริ การจากต่างประเทศเป็ น
เงินสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐเป็ นหลัก  คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99 ของรายได้ และต้ นทุนค่าบริ การต่างประเทศของบริ ษัท
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ และมีการ
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้ วยการเปิ ดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  และบริ ษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการท�ำสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract)
ซึง่ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บริ หารและเป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2557   โดยบริ ษัทมีวงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเท่ากับ 500,000 เหรี ยญดอล
ล่าร์ สหรัฐ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายในการเก็งก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

ธุรกิจการให้ บริ การด้ านจัดการขนส่งระหว่างประเทศนันต้
้ องอาศัยความรู้ความเข้ าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บงั คับใช้ ในการ
ส่งออกหรื อน�ำเข้ าและกฎหมายของประเทศต่างๆรวมทังต้
้ องมีความเข้ าใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีการช�ำระเงินระหว่างประเทศ
เพื่อให้ มน่ั ใจได้ วา่ ลูกค้ าจะสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องและสามารถรับหรื อส่งสินค้ าได้ ตามก�ำหนดเวลา
ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนันก็
้ ต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้ านและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
บริ ษัทได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรหากบริ ษัทมีการขยายงานหรื อมีพนักงานลาออกแล้ วบริ ษัทยังไม่
สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ ทนั
บริ ษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรดังกล่าวเป็ นอย่างดีจงึ ได้ ให้ ความส�ำคัญการพัฒนาและจูงใจให้ ท�ำงานกับบริ ษัท
โดยบริ ษัทมีการวางแผนความก้ าวหน้ าทางสายงานและมีการให้ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานใน
แต่ละสายงาน  ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีอตั ราการหมุนเวียนของพนักงานในส่วนงานที่ส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจที่ต�่ำ  โดยมีอายุงานเฉลี่ย
ของพนักงานในแผนกให้ บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกให้ บริ การขนส่งและกระจายสินค้ า
ระหว่างประเทศ (NVOCC) ไม่ต�่ำกว่า 5 ปี และมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานระดับผู้บริ หารไม่ต�่ำว่า 20 ปี
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการน�ำระบบสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในการท�ำงาน อาทิ ระบบ Log Freight ซึง่ เป็ นระบบสารสนเทศ
ที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้ อมูลลูกค้ าเพื่อจัดการเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ ในการด�ำเนินพิธีศลุ กากรและการน�ำเข้ า-ส่งออก และระบบ
ก�ำหนดต�ำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึง่ เป็ นระบบติดตามสถานะการจัดส่งสินค้ าด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางลาก
ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างความสะดวกแก่พนักงานในการให้ บริ การลูกค้ าและยังช่วยลดจ�ำนวนบุคคลากรที่ต้องใช้ ในขันตอนการท�
้
ำงานต่าง ๆ
ของบริ ษัทได้ อีกด้ วย
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3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่

กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทนันกระจายอยู
้
ใ่ นกลุม่ ธุรกิจต่างๆ ทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวม
ถึงกลุม่ ผู้ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีการพึง่ พิงลูกค้ ารายใดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 30
ของรายได้ จากการให้ บริ การในแต่ละปี โดยในปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษัทมีการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 10
ของรายได้ จากการให้ บริ การเพียง 1  ราย โดยมีสดั ส่วนรายได้ จากลูกค้ าดังกล่าวเท่ากับร้ อยละ 14.36 และร้ อยละ14.38 ของราย
ได้ จากการให้ บริ การในปี 2557 และ ปี 2558 ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ดี ลูกค้ ารายใหญ่รายดังกล่าวเป็ นลูกค้ าประจ�ำที่มีการติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลากว่า 5 ปี และมีความสัมพันธ์ที่
ดีตอ่ กันอย่างต่อเนื่องประกอบกับการที่บริ ษัทมีการพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การอย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตการให้ บริ การ
อย่างครบวงจรส่งผลให้ ลกู ค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวมีการใช้ บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะยังคงได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าประจ�ำของบริ ษัทต่อไป อย่างไรก็ดีบริ ษัทได้ มีนโยบายในการลดความเสี่ยง
จากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใดรายหนึง่ โดยบริ ษัทมีนโยบายในการขยายลูกค้ าใหม่เพื่อกระจายฐานลูกค้ าของบริ ษัท และยังเป็ นการ
สร้ างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการให้ บริ การต่างๆ ของบริ ษัทอีกด้ วย

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากบริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึง่ ต้ องเกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บงั คับใช้ ใน
การส่งออกหรื อน�ำเข้ าและกฎหมายของประเทศต่างๆ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ และ
บริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ก็อาจส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถจัดการส่งสินค้ าได้ ตามข้ อก�ำหนดที่ลกู ค้ าต้ องการ รวมถึงอาจเกิด
ความเสียหายจากค่าปรับต่างๆ ได้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบุคลากรที่มีความรู้ความรู้ความช�ำนาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศไว้ คอยให้
บริ การแก่ลกู ค้ าและคอยให้ ค�ำแนะน�ำแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ โดยบริ ษัทมีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้ อมูลและ
ติดตามการบังคับใช้ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้ าของประเทศต่าง  ๆ ทังจากการติ
้
ดตามข่าวสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ
รวมทังการรวบรวมข้
้
อมูลจากผู้ประกอบการซึง่ เป็ นคูค่ ้ าของบริ ษัทในต่างประเทศ เพื่อแจ้ งข้ อมูลให้ สว่ นงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ใน
บริ ษัทรับทราบและน�ำไปปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องตามระเบียบและกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องส่งผลให้ แต่ละ
ส่วนงานในบริ ษัทได้ รับข้ อมูลอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อให้ ค�ำปรึ กษาแก่ลกู ค้ าให้ สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ต่าง   ๆ ได้ ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่เคยถูกฟ้องร้ องหรื อเรี ยกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรื อกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่างๆ

3.5 ความเสี่ยงจากการเปิ ดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

ในปี 2558 จะมีการจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุม่ ธุรกิจบริ การ
ด้ านโลจิสติกส์เป็ นสาขาที่จะต้ องเปิ ดให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นสามารถถือหุ้นในธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ  70 โดยเริ่ มตังแต่
้
ปี 2556 ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่จะมีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ ้นโดยเฉพาะบริ ษัทต่างชาติที่มีความพร้ อม
ด้ านเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยกว่ารวมถึงมีบริ การที่ครบวงจรมากกว่า ซึง่ อาจส่งผลให้ การแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงเพิ่ม
ขึ ้นและท�ำให้ บริ ษัทอาจต้ องสูญเสียรายได้ ไป
อย่างไรก็ดี แม้ การเปิ ดประชาคมอาเซียนนันจะส่
้ งผลให้ มีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่เข้ ามาเพิ่มขึ ้น แต่ในขณะเดียวกันการ
เปิ ดประชาคมอาเซียนดังกล่าวก็สง่ ผลให้ เกิดความต้ องการแลกเปลี่ยนสินค้ าและทรัพยากรต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลให้ กิจกรรมด้ านโลจิสติ
กส์ของประเทศไทยมีแนวโน้ มขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึงนับเป็ นโอกาสของผู้ประกอบการที่มีความพร้ อมที่
จะสามารถรองรับความต้ องการด้ านระบบโลจิสติกส์ที่จะเพิ่มมากขึ ้นดังกล่าว
ทังนี
้ ้ จากการที่บริ ษัทมีการพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง ทังการน�
้
ำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการให้ บริ การ
เช่น ระบบ Log Freight และระบบ GPS และการขยายขอบเขตการให้ บริ การให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้
ได้ ครบวงจรมากที่สดุ ประกอบกับวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารที่เตรี ยมความพร้ อมในการหาพันธมิตรในประเทศต่างๆ เพื่อสร้ างเครื อ
ข่ายการให้ บริ การให้ สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทวั่ ทุกทวีปแล้ วนัน้ ส่งผลให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า ถึงแม้ การแข่งขันจะรุนแรงขึ ้นในอนาคต
บริ ษัทก็จะยังคงสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันได้
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บริษัท เอ็น ซีแอล อิน เตอร์เนชั่น แนล โลจิส ติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

3.6 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอทิ ธิพลต่ อการก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัวพัวถาวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.53 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท   และคุณกิตติ    พัวถาวรสกุลยังเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนามของบริ ษัทด้ วย จึงท�ำให้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่าว เป็ นผู้มีอ�ำนาจในการบริ หารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงใน
การลงมติที่ส�ำคัญได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วา่ ในเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ยกเว้ นในเรื่ องกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทก�ำหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบหรื อถ่วงดุลการบริ หารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ด้ วยโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด ได้ แก่ คณะ
กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่อย่างชัดเจน ท�ำให้ ระบบการท�ำงานของบริ ษัทมีความเป็ น
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ โดยง่าย อีกทัง้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระเป็ นจ�ำนวน 4
ท่านจากจ�ำนวนกรรมการรวมทังหมด
้
9 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึง่ แต่ละท่านเป็ น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ท�ำให้ สามารถสอบทานการท�ำงานของบริ ษัทให้ มีความโปร่งใสได้ ดียิ่งขึ ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอ�ำนาจ
ในการน�ำเสนอเรื่ องต่างๆที่จะพิจารณาเข้ าสูก่ ารประชุมผู้ถือหุ้นได้ ในระดับหนึง่   นอกจากนันแล้
้ ว กลุม่ บริ ษัทได้ มีระเบียบปฏิบตั ิกรณี
ที่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมในกิจการ รวมทังบุ
้ คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดย
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีอ�ำนาจอนุมตั ิในการท�ำรายการนันๆ  ท�
้ ำให้ สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ อีกด้ วย

3.7 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นอันเนื่องมาจากการที่ผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ขายหุ้น

บริ ษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จ�ำกัด(“K-SME”) ได้ ท�ำสัญญาซื ้อหุ้นสามัญจากบริ ษัทเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ในราคาหุ้น
ละ 40 บาท จ�ำนวนรวม 1,500,000 หุ้น(ราคาพาร์ 10 บาท) หรื อเท่ากับราคาหุ้นละ 1.00 บาท จ�ำนวนรวม 60,000,000 หุ้น (ราคา
พาร์ 0.25 บาท) ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 14.29 ของจ�ำนวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือถือหุ้นคิดเป็ นร้ อย
ละ 13.88 ของจ�ำนวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท
ทังนี
้ ้ ราคา 1.00 บาทต่อหุ้นที่ K-SME ซื ้อหุ้นสามัญจากบริ ษัทนัน้ ต�่ำกว่าราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนซึง่ เท่ากับ
1.80 บาทต่อหุ้น เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44.44  ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ดงั กล่าวขายหุ้น ส่วนใหญ่ออกมา หรื อขายหุ้นออกมาทังหมด
้
เพื่อท�ำก�ำไร
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