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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในการให้บริการลูกค้าในเขตต่างประเทศนัน้ บริษทั ฯ มีพนั ธมิตรทางการค้าซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งในประเทศ
ต่างๆ ซึ่งจะท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศ (Agent) รวมถึงการรับค่าบริการ
จากลูกค้าที่ปลายทางและการจ่ายต้นทุนค่าบริการต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ต้นทุนค่าระวางเรือ, ค่าระวางเครื่องบิน, ค่าขนส่งหรือค่า
เอกสารพิธีการต่างๆ ในต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายรับและรายจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศส�ำหรับการให้บริการลูกค้า
ที่มีการใช้บริการตัวแทน (Agent) ในต่างประเทศดังกล่าว โดยในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ
230.16 ล้านบาท และ 183.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.41 และร้อยละ 18.62 ตามล�ำดับ และมีต้นทุนค่าบริการที่เป็นสกุล
เงินต่างประเทศเท่ากับ 207.53 ล้านบาท และ 142.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.57 และร้อยละ 17.13
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุล
เงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อรายได้และอัตราก�ำไรของบริษทั ฯ เมือ่ คิดเป็นสกุล
เงินบาท โดยอาจเกิดผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำ� การบันทึกบัญชีกับวันที่ท�ำการแลก
เปลี่ยนเงินเป็นสกุลบาทมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนค่าบริการจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของรายได้และต้นทุนค่าบริการต่างประเทศของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดตามการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินต่างๆ และมีการลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และ
บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้
บริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทฯ มีวงเงินซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินเท่ากับ 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจการให้บริการด้านจัดการขนส่งระหว่างประเทศนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในการส่ง
ออกหรือน�ำเข้าและกฎหมายของประเทศต่างๆ รวมทั้งต้องมีความเข้าใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีการช�ำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างถูกต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าได้ตามก� ำหนดเวลา ในส่วนของ
ธุรกิจขนส่งในประเทศนัน้ ก็ตอ้ งอาศัยพนักงานขับรถทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะด้านและสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษทั ฯ ได้ ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งต่อการขาดแคลนบุคลากร หากบริษทั ฯ มีการขยายงานหรือมีพนักงานลาออกแล้วบริษทั ฯ ยังไม่สามารถหาบุคลากร
ทดแทนได้ทัน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ให้ความส�ำคัญการพัฒนาและจูงใจให้ท�ำงานกับบริษทั ฯ
โดยบริษัทฯ มีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานและมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละ
สายงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในส่วนงานที่ส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจที่ต�่ำ โดยมีอายุงานเฉลี่ยของ
พนักงานในแผนกให้บริการ บริหาร และจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศ (NVOCC) ไม่ต�่ำกว่า 5 ปี และมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานระดับผู้บริหารไม่ตำ�่ ว่า 20 ปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการน�ำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท�ำงาน อาทิ ระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดการเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการด�ำเนินพิธีศุลกากรและการน�ำเข้า-ส่งออก และระบบก�ำหนด
ต�ำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลาก ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความสะดวกแก่พนักงานในการให้บริการลูกค้าและยังช่วยลดจ�ำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในขั้นตอนการท�ำงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ นั้นกระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
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กลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของราย
ได้จากการให้บริการในแต่ละปี โดยในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการให้บริการแก่ลูกค้าในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จาก
การให้บริการเพียง 1 ราย โดยมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 14.37 ของรายได้จากการให้บริการในปี 2558 ส่วนปี 2559
บริษัทฯ ไม่มีการให้บริการลูกค้ารายใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้การให้บริการ
อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่รายดังกล่าวเป็นลูกค้าประจ�ำที่มีการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตการให้บริการอย่างครบ
วงจร ส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมีการใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
จะยังคงได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าประจ�ำของบริษทั ฯ ต่อไป อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้มนี โยบายในการลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้า
รายใดรายหนึง่ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายในการขยายลูกค้าใหม่เพือ่ กระจายฐานลูกค้าของบริษทั ฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิม่
เติมในการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในการส่ง
ออกหรือน�ำเข้าและกฎหมายของประเทศต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ และบริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบัติตามได้ ก็อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการส่งสินค้าได้ตามข้อก�ำหนดที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงอาจเกิดความเสียหาย
จากค่าปรับต่างๆ ได้
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้จดั เตรียมบุคลากรทีม่ คี วามรู้ความช�ำนาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศไว้คอยให้บริการแก่ลกู ค้า
และคอยให้ค�ำแนะน�ำแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ โดยบริษัทฯ มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลและติดตามการบังคับใช้กฎ
ระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศต่างๆ ทั้งจากการติดตามข่าวสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากผู้
ประกอบการซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในบริษัทฯ รับทราบและน� ำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งผลให้แต่ละส่วนงานในบริษทั ฯ ได้รบั ข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง
และเพียงพอ และสามารถให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้าให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่
เคยถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เลยสักครั้ง
ความเสี่ยงจากการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ในปี 2558 ได้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุ่มธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์
เป็นสาขาที่จะต้องเปิดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นสามารถถือหุ้นในธุรกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีความเสีย่ งจากการทีจ่ ะมีผปู้ ระกอบการรายใหม่เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะบริษทั ฯ ต่างชาติทมี่ คี วามพร้อมด้านเงินทุนและเทคโนโลยีทที่ นั
สมัยกว่า รวมถึงมีบริการที่ครบวงจรมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและท�ำให้บริษัทฯ อาจต้องสูญเสีย
รายได้ไป
อย่างไรก็ดี แม้การเปิดประชาคมอาเซียนนั้นจะส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการเปิด
ประชาคมอาเซียนดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิดความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าและทรัพยากรต่างๆ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมากเช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึงนับเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามพร้อมทีจ่ ะสามารถรองรับ
ความต้องการด้านระบบโลจิสติกส์ที่จะเพิ่มมากขึ้นดังกล่าว
ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการน�ำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการ เช่น
ระบบ Log Freight และระบบ GPS และการขยายขอบเขตการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ครบวงจรมาก
ทีส่ ดุ ประกอบกับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารทีเ่ ตรียมความพร้อมในการหาพันธมิตรในประเทศต่างๆ เพือ่ สร้างเครือข่ายการให้บริการให้สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ทั่วทุกทวีปแล้วนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ถึงแม้การแข่งขันจะรุนแรงขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ก็จะยังคงสามารถรักษา
ศักยภาพในการแข่งขันได้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่คุ้นเคย
ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ โดยนโยบายและแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศอาจท�ำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญ
กับคู่แข่งทางการค้าที่มากขึ้น เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติจำ� นวนมากที่ให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งหากเป็นไป
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ได้ บริษทั ฯ จะพิจารณาหาผูร้ ว่ มลงทุนท้องถิน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ก่อน เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ
ไม่มีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศที่ตัดสินใจลงทุน
ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ ครอบครัวพัวถาวรสกุล ถือหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.64 ของจ�ำนวนหุน้
ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และคุณกิตติ พัวถาวรสกุลยังเป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามของบริษทั ฯ
ด้วย จึงท�ำให้กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดงั กล่าว เป็นผูม้ อี �ำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติทสี่ �ำคัญได้เกือบทัง้ หมด
ไม่วา่ ในเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นในเรือ่ งกฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน ท�ำให้ระบบการท�ำงานของบริษทั ฯ มีความเป็นมาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทั้ง โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจ�ำนวน 4 ท่านจากจ�ำนวน
กรรมการรวมทั้งหมด 8 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถ ท�ำให้สามารถสอบทานการท�ำงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอ�ำนาจในการน�ำเสนอเรื่อง
ต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ได้มีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มี
อ�ำนาจอนุมัติในการท�ำรายการนั้นๆ ท�ำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้น
บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จ�ำกัด (“K-SME”) ได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ในราคาหุ้นละ
40 บาท จ�ำนวนรวม 1,500,000 หุ้น (ราคาพาร์ 10 บาท) หรือเท่ากับราคาหุ้นละ 1.00 บาท จ�ำนวนรวม 60,000,000 หุ้น (ราคาพาร์ 0.25
บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 13.74 ของ
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ราคา 1.00 บาทต่อหุ้นที่ K-SME ซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทฯ นั้น ต�ำ่ กว่าราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนซึ่งเท่ากับ
1.80 บาทต่อหุ้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวขายหุ้นส่วนใหญ่ออกมา หรือขายหุ้นออกมาทั้งหมด เพื่อท�ำก�ำไร
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