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ปัจจัยความเสี่ยง 

 
• ความเสี่ยงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท หรือ กลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบนั 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธแ์ละการลงทุน (Strategic and Investment Risk) 

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสท์ัง้ในสว่นคลงัสินคา้และการขนสง่ ปัจจุบนัมีผูใ้หบ้ริการใน

ลกัษณะใกลเ้คียงหรือเหมือนกบับริษัทฯ ดงันัน้ หากมีการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้หรือมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา 

อาจทาํใหม้ีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการแข่งขนัอาจทาํใหบ้ริษัทฯ มีลกูคา้นอ้ยลง หรืออาจทาํให้

บริษัทฯ ตอ้งลดราคาสาํหรบัการใหบ้รกิารของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลทาํใหร้ายไดข้องบริษัทฯ ลดลง และอาจมีผลกระทบ 

ทาํกาํไรของบริษัทฯ ลดลงดว้ย  

บรษัิทฯ มีการตอบสนองตอ่ความเสีย่งดงักลา่ว ดงันี ้ 

- ยกระดบัความสามารถของการใหบ้รกิารตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ดงัจะเห็นไดว้า่บรษัิทฯ ไดร้บั

มาตรฐานและรางวลัตา่งๆ เป็นจาํนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ มองว่ามาตรฐานและรางวลัต่างๆ ทาํใหบ้รษัิทฯ 

มีความไดเ้ปรียบในการเสนองานใหก้ับลูกคา้ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งท่ีมาจาก

ตา่งประเทศ 

- มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นของตวัเองเพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถปรบัปรุงและนาํเสนอบรกิาร

ใหก้บัลกูคา้ไดต้ามตอ้งการ รวมทัง้ลดคา่ใชจ้า่ยและเพ่ิมความรวดเรว็ในการตอบสนองงานแก่ลกูคา้ 

1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ใหก้บัลกูคา้ของบริษัทฯ ซึง่ความตอ้งการของสินคา้

ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดงันัน้ หากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ประสบกบัภาวะชะลอตวั ความตอ้งการคลงัสินคา้เพื่อรบัฝากสินคา้ดงักลา่วอาจลดลง ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อรายได ้

และกาํไรของบริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่วบริษัทฯ จึงไดท้าํการขยายขอบเขตการใหบ้ริการของ

บริษัทฯ ไปยงัสินคา้ประเภทต่างๆ เช่น สินคา้ทั่วไป สินคา้ประเภทรถยนต ์สินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง  

ซึ่งการขยายขอบเขตไปยงัสินคา้หลายๆ ประเภท ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่พึ่งพิงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป 

และช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกบั

ภาวะชะลอตวัในภาพรวมการใหบ้ริการสินคา้ในหลายประเภทอาจไมส่ามารถช่วยลดความเสี่ยงดงักลา่วได ้

 

 



 

2 / 14 

 

1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ความมั่นคงทางการเมืองเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทนุของภาครฐั และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การลงทนุในโครงการที่มีมลูค่าสงู และใชร้ะยะเวลานานในการดาํเนินโครงการ หากการเมืองภายในประเทศไม่มั่นคง 

หรือมีเหตกุารณค์วามรุนแรง อาจสง่ผลกระทบต่อระดบัความมั่นใจของนกัลงทนุ ซึ่งอาจสง่ผลใหก้ารลงทนุในประเทศ

ลดลง เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั นอกจากนี ้ความไม่มั่นคงทางการเมือง และการเปลี่ยนขัว้อาํนาจทางการเมืองอาจ

สง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นนโยบาย กฎหมาย และระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ของภาครฐั ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศจะมี

ปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมสาํหรบับรษิัทฯ จากความไม่คุน้เคยในการทาํธุรกิจ วฒันธรรมพืน้เมือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ตลอดจนสภาพภมูิอากาศ และปัจจยัทางธรรมชาติ นอกจากนัน้ นโยบายและแผนการขยายตลาดใหบ้ริการไปยงั

ต่างประเทศ อาจทาํให ้บริษัทฯ ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนักบัคู่แข่งทางการคา้มากขึน้ เนื่องจากมีบริษัทตา่งชาติจาํนวน

มากที่อาจใหบ้ริการในลกัษณะใกลเ้คียงกนั บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการลงทนุในต่างประเทศ โดยจะทาํการ

วิเคราะหค์วามเสี่ยงในดา้นต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นสว่นประกอบในการตดัสินใจในการลงทนุ โดยหากเงินลงทนุมีจาํนวนท่ี

คอ่นขา้งสงู บริษัทฯ อาจพิจารณาเพื่อหาผูร้ว่มลงทนุที่มีประสบการณใ์นการลงทนุในประเทศดงักลา่ว เพื่อลดความ

เสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ ไม่มีประสบการณใ์นการ ลงทนุในประเทศนัน้ๆ 

1.5 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ต่อสัญญาการใช้บริการกับบริษัทฯ  

รายไดข้องบริษัทฯ สว่นหนึง่ มาจากลกูคา้ของบรษัิทฯ ท่ีทาํสญัญากบับริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า 

หากลกูคา้เหลา่นี ้ไมต่่อสญัญาเมื่อสญัญาการใหบ้ริการหมดอาย ุอาจทาํใหบ้ริษัทฯ สญูเสียรายได ้และทาํใหก้าํไรของ

บริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงในเรือ่งดงักลา่วเป็นอยา่งดี บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้ในการใหบ้ริการท่ีดีเพ่ือสรา้ง

ความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้ต่อสญัญากบับริษัทฯ เมื่อสญัญาการใหบ้ริการหมดอาย ุนอกจากนัน้ บริษัทฯ 

ไดใ้หฝ่้ายขายของบริษัทฯ ทาํการหาลกูคา้เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อทดแทนลกูคา้รายเดิม ในกรณีที่ลกูคา้รายนัน้ๆ 

ตดัสินใจไม่ต่อสญัญาบริการกบับริษัทฯ 

1.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอันตราย ณ 

ท่าเรือแหลมฉบัง 

บริษัทฯ มีรายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัสญัญาลงทนุบริหาร และประกอบการคลงัสินคา้อนัตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบงั 

ซึ่งจะหมดอายใุนวนัท่ี 30 กนัยายน 2576 หลงัจากสญัญาหมดอาย ุบริษัทฯ อาจจะตอ้งขอต่อสญัญากบัการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสญัญาดงักลา่วได ้บริษัทฯ อาจสญูเสียรายไดแ้ละกาํไรท่ีเก่ียวเน่ืองจากสญัญา

ดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่วเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงทาํการขยายการใหบ้ริการในสว่นอืน่  

เพ่ือลดผลกระทบจากการพึ่งพิงรายไดจ้ากสญัญาดงักลา่ว 
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดค้วบคมุดแูลใหม้ีการดาํเนินการตามสญัญา อย่างถกูตอ้งเพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่

การท่าเรือแห่งประเทศไทยในกรณีที่การทา่เรือแห่งประเทศไทยจะตอ้งเลือกผูป้ระกอบการคลงัสินคา้อนัตรายเมื่อหมด

สญัญา 

1.7 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถกูยกเลกิสัญญาเช่าที่ดนิ หรือสัญญาสัมปทานต่างๆ 

คลงัสินคา้ของบริษัทฯ สว่นใหญ่ตัง้อยู่บนท่ีดินของบคุคลอ่ืน หรือใชส้ินทรพัยข์องผูอ่ื้นตามสญัญาสมัปทาน ซึ่ง

หากสญัญาต่างๆ หมดอาย ุและบริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาเพื่อต่อสญัญาได ้หรือบริษัทฯ ถกูยกเลิกสญัญา อาจสง่ผล

กระทบทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถใหบ้รกิารของบริษัทฯ แก่ลกูคา้ได ้ซึ่งจะมีผลทาํใหร้ายได ้และกาํไรของบริษัทฯ ลดลง  

เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทฯ จึงจดัทาํสญัญาสว่นใหญ่เป็นสญัญาระยะยาว เพื่อใหค้วามสามารถ

ในการใหบ้ริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจาํกดัใหม้ีสญัญาระยะสัน้ (นอ้ยกวา่ 3 ปี) ในกรณีที่บริษัทฯ 

ตอ้งการใชพื้น้ที่เพียงชั่วคราว หรือในกรณีที่บริษัทฯ มองว่าอาจจะทาํการยา้ยคลงัสินคา้ไปยงัพืน้ที่ใหม่ที่มีความ

ไดเ้ปรยีบทางดา้น โลจิสติกสใ์นอนาคตเท่านัน้ 

1.8 ความเสี่ยงในการจัดหาทีด่นิเพื่อการขยายกิจการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัซือ้ท่ีดิน โดยมุ่งเนน้ท่ีจะจดัหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพและสามารถนาํมาพฒันาโครงการ

ไดท้นัที ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายในการซือ้ที่ดินสะสม (Land Bank) โดยที่ยงัไม่มีแผนการพฒันาไวเ้ป็น

จาํนวนมากๆ เพ่ือการพฒันาโครงการต่างๆ ในอนาคต แต่เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ จึงทาํใหม้ีการแข่งขนัเพ่ือซือ้

หรือเช่าที่ดินในทาํเลที่ดีระหว่างผูป้ระกอบการต่างๆ จึงอาจทาํใหก้ลุม่บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ราคาที่ดินมีการ

ปรบัตวัสงูขึน้ หรือการที่กลุม่บริษัทจะไมส่ามารถจดัซือ้ที่ดินในทาํเลที่ตัง้ที่ตอ้งการภายในตน้ทนุที่ตอ้งการได ้ซึ่งอาจ

สง่ผลใหต้น้ทนุในการพฒันาโครงการของบริษัทฯ สงูขึน้ หรือบริษัทฯ อาจตดัสนิใจไม่ลงทนุเนื่องจากอตัราผลตอบแทน

จากการลงทนุ อาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑข์องบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจดัทาํแผนการสาํรวจและจดัซือ้ที่ดินใหส้อดคลอ้งกบัการนาํไปพฒันาโครงการ

ของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถจดัหาท่ีดินไดอ้ย่างรวดเร็วเมื่อบริษัทฯ มีโครงการใหม ่

1.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามันเชือ้เพลิง 

นํา้มนัเชือ้เพลิงเป็นตน้ทนุหลกัในการใหบ้ริการขนสง่ของกลุม่บริษัท ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาราคานํา้มนัดิบใน

ตลาดโลกมีความผนัผวนสงู และปรบัตวั โดยเฉลีย่เพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่องสง่ผลใหร้าคานํา้มนัเชือ้เพลงิในประเทศปรบัตวั

สงูขึน้ การปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของราคานํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ิมตน้ทนุในการใหบ้ริการขนสง่ของกลุม่บริษัท และอาจสง่ผลกระทบ

ตอ่กาํไรของบริษัทฯ ได ้

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทไดค้าํนึงถึงโครงสรา้งตน้ทนุในการกาํหนดอตัราค่าบริการขนสง่ของกลุม่บริษัท โดยสญัญาการ

ใหบ้ริการระหว่างกลุม่บริษัท กบัลกูคา้ระบอุย่างชดัเจนในการสงวนสิทธ์ิใหก้บักลุม่บริษัทในการปรบัเพ่ิมอตัราค่าบริการ 

อนัเนื่องมาจากการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของตน้ทนุนํา้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากปรบัตวัเพิ่มขึน้ของตน้ทนุนํา้มนั 

เชือ้เพลิงได ้
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1.10 ความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้า 

บริษัทฯ มีตน้ทนุคงที่ในการใหบ้ริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคลงัสินคา้สาํหรบัสินคา้ทั่วไป คลงัสินคา้ควบคมุ

อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง พืน้ที่จอดพกัรถยนต ์(Automotive Yard) เช่น ตน้ทนุค่าเสื ่อมราคาของคลงัสินคา้ และ

อปุกรณ ์ตน้ทนุค่าเช่าที่ดิน และตน้ทนุดอกเบีย้ เป็นตน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาลกูคา้ใหม้าใชบ้ริการของบริษัทฯ 

ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้อาจมีผลกระทบทาํใหบ้ริษัทฯ มีกาํไรนอ้ยลง และอาจทาํใหส้ภาพคลอ่งของบริษัทฯ ลดนอ้ยลง

ดว้ย เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว ในการลงทนุแต่ละครัง้ก่อนการก่อสรา้ง หรือ สั่งซือ้เครื่องจกัรและรถยนตเ์พ่ือใหบ้รกิาร

ในการขนสง่ บริษัทฯ จะทาํการสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการดงักลา่วก่อน หรือในกรณีท่ีสามารถทาํ

ได ้บริษัทฯ อาจลงนามในสญัญากบัลกูคา้รายสาํคญัก่อนการก่อสรา้งหรือสั่งซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เพื่อใหแ้น่ใจว่า

บริษัทฯ จะสามารถจดัหาลกูคา้ไดอ้ย่างพอเพียงในบางโอกาสบริษัทฯ อาจพิจารณาดาํเนินโครงการโดยเช่าคลงัสินคา้

จากผูอื้่น หรือใชว้ิธีการจดัหาบริการจากผูใ้หบ้ริการรายอื่นแก่ลกูคา้ เพื่อลดจาํนวนเงินลงทนุที่บริษัทฯ จะตอ้งใชใ้นการ

ขยายกิจการและลดความเสี่ยงจากการลงทนุดงักลา่ว 

1.11 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ธุรกิจโลจิสติกสเ์ป็นธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรฐับาลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้

นโยบายของรฐับาลที่อาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ไดแ้ก่ นโยบายทางดา้นการเก็บภาษี เช่น อตัรา

ภาษีอากรนาํเขา้และสง่ออกสินคา้ นโยบายพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั นโยบายการลงทนุของภาคเอกชนในพืน้ที่ท่าเรือ

แหลมฉบงั นโยบายเกี่ยวกบัเขตปลอดอากร ซึ่งหากรฐับาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปใน

ทิศทางลบ เช่น เพิ่มอตัราภาษีนาํเขา้ หรือการปรบัลดพืน้ที่ลงทนุของภาคเอกชน ยกเลิกสญัญาเช่าในเขตท่าเรือแหลม

ฉบงั ยกเลิกสญัญาสมัปทาน หรือยกเลิกผลประโยชนส์าํหรบัเขตปลอดอากร อาจสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อฐานะ

ทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีการเฝา้ติดตามนโยบายของรฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อปรบัแผนการลงทนุให้

เหมาะสมกบัสถานการณใ์นปัจจุบนั และอนาคต เพื่อลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.12 ความเสี่ยงในการจัดหาคูค่้า 

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงของคู่คา้โดยคาํนึงถึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูลกิจการ

ของคู่คา้จากการวิเคราะหค์วามสาํคญัของคู่คา้ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

ก) การวิเคราะหก์ารใชจ้่าย (Spending Analysis) ครอบคลมุการจดัซือ้ และจดัหาทกุประเภท การใชจ้่าย

ของคู่คา้ทกุราย ท่ีมียอดการใชจ้่ายสงู (Top Vendor)  

ข) การประเมินความเสี่ยงของการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูลกิจการของคูค่า้ 

มุ่งเนน้การระบคุวามเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององคก์รในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง เช่น การใชแ้รงงานเด็กแรงงานบงัคบั 

หรือไม่ซือ้สารเครมีท่ีมีสว่นผสมของสารตอ้งหา้ม เป็นตน้ 
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ค) การวิเคราะหค์วามสาํคญัของคู่คา้ (Critical Analysis) ซึ่งมีหลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห ์ดงันี ้

• บริษัทฯ มียอดค่าใชบ้ริการผ่านคู่คา้สงู 

• สว่นประกอบหรือบริการท่ีสาํคญัต่อการใหบ้ริการของบริษัทฯ  

• ไม่สามารถหาผูใ้หบ้ริการเจา้อ่ืนทดแทนได ้สินคา้ทดแทนยาก 

• มีสถานะหรือความสมัพนัธพิ์เศษกบับริษัทฯ เช่น เป็นบริษัทแม ่

ง) การจดัทาํมาตราการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากคู่คา้ (Mitigation Measures) พิจารณาจากผล

การประเมินความเสี่ยงและความสาํคญัสงู โดยมีมาตราการหลกัๆ ดงันี ้

• คู่คา้หลกั (Critical Supplier) หมายถึง คู่คา้ที่มียอดการใชจ้่ายสงูและมีความเสี่ยงในระดบัสงูมาก

หรือสงู สินคา้ทดแทนยากและอยูใ่นกลุม่ของชิน้สว่นหรืออปุกรณท่ี์สาํคญั โดยจะถือว่าคู่คา้เหลา่นีจ้ดั

อยู่ในกลุม่มีความเสี่ยงสงูที่จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบทกุปี มีการเยี ่ยมชมพืน้ที่ และสมัภาษณ์

ผูจ้ดัการและพนกังาน ทัง้นี ้คู่คา้ดงักลา่วตอ้งกาํหนดแผน และแนวทางการแกไ้ขเพื่อลดความเสี่ยง

และความรุนแรงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ตอ้งมีแผนการตรวจสอบเพื่อการดาํเนินการตามแนวทางการ

ปฏิบตัิอย่างยั่งยืนของคู่คา้บริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถบริหารจดัการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ี

ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 

• คู่คา้รอง (Non-Critical Supplier) หมายถึง คู่คา้ที่มียอดการใชป้านกลางหรือตํ่าและความเสี่ยงอยู่

ในระดบัปานกลางหรือตํ่า จะตอ้งผา่นการประเมินคู่คา้ (Supplier Evaluation) หรือการตรวจสอบ

การปฏิบตัิงานตามแนวทางการปฏิบตัิอยา่งยั่งยนืของคูค่า้และผ่านการประเมินจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ หน่วยงานดา้นความปลอดภยั หน่วยงาน ผูใ้ชง้าน เป็นตน้ 

 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operation Risk) 

2.1 ความเสี่ยงจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บร ิษ ัทฯ ไดน้ําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบร ิหารคลงัสนิคา้เพื ่อเพิ ่มประส ิทธิภาพ 

ในการดาํเนินงาน และลดตน้ทนุของกลุม่บริษัท โดยระบบดงักลา่วครอบคลมุตัง้แตก่ระบวนการรบัสินคา้ จนถึง

กระบวนการสง่มอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ ดงันัน้ หากระบบดงักลา่วมีความผิดพลาดอย่างมีนยัสาํคญั เช่น เกิดการติดไวรสั

ในระบบทาํใหข้อ้มลูสญูหายอาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบสาํรองขอ้มลูที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัความเสียหายของ

ขอ้มลู รวมทัง้ยงัได ้จดัจา้งบริษัท ไดนามิคไอที โซลชูั่น จาํกดั ("DITS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการพฒันา 

ซ่อมแซม และบาํรุงรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่บริษัทใหม้ีเสถียรภาพ ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถแกไ้ขระบบ

ในกรณีท่ีระบบเกิดความเสียหายไดอ้ย่างรวดเร็ว 
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2.2 การประท้วงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ 

หากพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรว่มกนัประทว้ง หรือนดัหยดุงาน หรือหากบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อยไม่สามารถเจรจา เพื่อระงบัการนดัหยดุงานของพนกังานดงักลา่วได  ้บริษัทฯ อาจประสบปัญหาธุรกิจ

หยดุชะงกั และอาจตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานเพิ่มขึน้อนัเป็นผลมาจากค่าแรงที่สงูขึน้หรอืผลประโยชนที์่ตอ้ง

จ่ายเพ่ิมใหแ้ก่พนกังานดงักลา่ว ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้แมว้่าในปัจจบุนัพนกังานของกลุม่บริษัทฯ มิไดเ้ป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และกลุม่บริษัทฯ 

ไม่ไดท้าํการตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจา้งใดๆ อยา่งไรก็ดี ขอ้เท็จจริงดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต หาก

พนกังานของบริษัทฯ เขา้รว่มสหภาพแรงงาน และกลุม่บริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาตกลงกบัสหภาพแรงงานหรือไม่

สามารถเจรจาเงื่อนไขที่เป็นประโยชนต์่อกลุม่บริษัทฯ ไดส้าํเร็จ หรือหากกลุม่บริษัทฯ ประสบกบัภาวะธุรกิจหยดุชะงกั

หรือประสบปัญหาดา้นแรงงานในโรงงานใดๆ ของกลุม่บริษัทแลว้ กลุม่บริษัทอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการ 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาพนกังานนดัหยดุงานหรือประทว้งแต่อย่าง

ใด เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพ และปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลใหม้ีสวสัดกิาร

และสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี 

2.3 ความเสี่ยงจากประกันภยัของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือภาระผูกพันทั้งหมด 

แมว้่าบริษัทฯ จะมีนโยบายทาํประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือลดความเสี่ยงอนั

เนื่องมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินคา้รบัฝากและสนิทรพัยห์ลกัของกลุม่บริษัท บริษัทฯ ยงัคงมี

ความเสี่ยงจากการท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่ครอบคลมุความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเน่ืองทัง้หมด อาทิ ความ

เสียหายซึ่งเกิดขึน้จากสงครามและภยัก่อการรา้ย หรือในกรณีที่มลูคา่ความเสยีหายมากกวา่จาํนวนเงินประกนัภยั และ

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกนัภยัไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรมไ์ด ้

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถต่อกรมธรรมไ์ดใ้นราคาที่เหมาะสม หากราคาของกรมธรรมป์รบัตวั

สงูขึน้ ซึ่งทัง้หมดอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการติดตามควบคมุเพื่อพิจารณาใหว้งเงินประกนัภยัสามารถครอบคลมุความเสียหายได้

ทัง้จาํนวน เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะทาํการพิจารณาเง่ือนไขและวงเงินทกุครัง้ท่ีมีการต่อประกนั 

2.4 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ 

ความรบัผิดชอบของกลุม่บริษัทฯ ในการใหบ้ริการขนสง่สินคา้เริ่มตัง้แต่การรบัสินคา้ และจะสิน้สดุเมื่อไดส้ง่

มอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ ทัง้กระบวนการขนสง่สินคา้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาด หรือเกิดอบุตัิเหตทีุ่สง่ผลให้

สินคา้เกิดความเสียหาย ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการชดเชยค่าเสียหายตามมา สง่ผลกระทบต่อชื่อเสียง รายได ้

และกาํไรของกลุม่บริษัท ท่ีผา่นมา กลุม่บริษัทไม่เคยประสบอบุตัิเหตรุา้ยแรงท่ีสง่ผลต่อการดาํเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ

ลดความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินคา้จากการเกิดอบุตัิเหต ุ 
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บริษัทฯ มีนโยบายทาํประกนัภยัที่เกี่ยวเนื่องกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัททัง้หมด นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ระบเุงื่อนไขในการรบัผิดชอบความเสียหายอย่างชดัเจน รวมถึงระบคุวามรบัผิดชอบสงูสดุของบริษัทฯ หากเกิดความ

เสียหายในสญัญาการใหบ้ริการระหว่างบริษัทฯ และลกูคา้ เพื่อเป็นการลดภาระและความขดัแยง้ระหว่างบริษัทฯ กบั

ลกูคา้ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการกาํหนด KPI ของพนกังานที่เกี่ยวขอ้งในดา้น

ความระมดัระวงัในการทาํงาน เพื่อป้องกนัอบุตัิเหต ุและจดัใหม้ีการอบรมพนกังานเกี่ยวกบัความรูแ้ละการปฏิบตัิงาน

ดา้นความปลอดภยัอยู่เสมอ 

2.5 ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตามกาํหนดเวลา 

สญัญาใหบ้ริการขนสง่ของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะระบเุวลาท่ีตอ้งสง่มอบสินคา้ หากบริษัทฯ สง่มอบสินคา้ใหก้บั

ลกูคา้ไม่ทนัตามกาํหนดเวลา บริษัทฯ อาจตอ้งจ่ายค่าปรบัเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการลา่ชา้ ซึง่อาจ

สง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละกาํไรของบริษัทฯ และอาจสง่ผลเสียตอ่ชื่อเสียงและความไวว้างใจจากลกูคา้รายอื่นๆ ทาํให้

เสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได ้บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสียหายทีอ่าจเกิดขึน้จากการลา่ชา้ของการสง่มอบ  

บริษัทฯ จึงไดม้ีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามสถานะสินคา้ระหว่างการขนสง่ ทาํใหบ้ริษัทฯ และ

ลกูคา้สามารถรบัทราบถึงสถานะและท่ีอยู่ของสินคา้ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงที อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่า จะสามารถสง่มอบสินคา้ไดต้รงตามกาํหนดสาํหรบังานทกุงาน เนื่องจากความ

ลา่ชา้บางกรณีอาจเกิดจากปัจจยัท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การชุมนมุ ภยัพิบตัิธรรมชาติ เป็นตน้  

2.6 ความเสี่ยงจากการจัดหารถขนส่ง 

บริษัทฯ ใชร้ถของกลุม่บริษัทและจดัจา้งผูร้บัจา้งขนสง่ภายนอกในการใหบ้ริการขนสง่ของกลุม่บริษัท เพื่อให้

กลุม่บริษัทมีรถขนสง่ใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการจดัหาผูร้บัจา้งขนสง่ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ี

บริษัทฯ กาํหนด ใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการกบัลกูคา้ 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการจดัหาผูร้บัจา้งภายนอกที่ไดม้าตรฐานใหเ้พียงพอตอ่

ความตอ้งการในการใหบ้ริการ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัหาผูร้บัจา้งขนสง่ภายนอกที่ชดัเจน มีการวาง

แผนการขนสง่ และเป็นผูบ้ริหารและควบคมุการขนสง่ทัง้หมด 

2.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง 

บคุลากรเป็นปัจจยัหนึ่งในความสาํเร็จของบริษัทฯ หากบริษัทฯ  สญูเสียบคุลากร เจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ

บคุลากรหลกัในคณะผูบ้ริหารบคุคลใดบคุคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งที่เหมาะสม และมีคณุสมบตัิ

เทียบเคียงมาแทนท่ีกนัได ้อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงิน การดาํเนินงาน และโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรกัษาทรพัยากรบคุคลของบริษัทฯ จึงไดม้ีการจดัทาํ

แผนพฒันาทรพัยากรบคุคล โดยมุ่งเนน้พฒันาความสามารถและความรบัผิดชอบของบคุลากร การวางแนวทางอาชีพ 

(Career Path) ของบคุลากรในแตล่ะระดบัใหช้ดัเจน รวมทัง้การจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ
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ของแต่ละบคุคล และเทียบเคียงกบัผูป้ระกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงไดม้ีการดแูลมอบสวสัดกิาร 

แ ละ จ ดั ตั ง้ โคร งก าร ต า่ งๆ  เ พื ่อ ใ ห พ้ นกั งาน ม ีควา มส ขุ  ค ว า ม มั ่น คง  แ ละ ม ีค ว าม ผ กูพ นัก บับ ร ิษ ัท ฯ  เช ่น  

การสง่เสริมพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน กิจกรรมสรา้งความผกูพนักบัองคก์ร และการดแูลสขุภาพและ

ความปลอดภยัของพนกังานในสภาพแวดลอ้มการทาํงานที่ดีและปลอดภยั นอกจากนี ้เพื่อการกาํกบัดแูลการสรรหา

บคุลากรและติดตามอตัรากาํลงัคนของหนว่ยงานตา่งๆ ใหม้ีจาํนวนเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ 

2.8 ความเสี่ยงจากธุรกิจหยุดชะงกั 

ความเสี่ยงจากการหยดุชะงกัทางธุรกิจ (Business Interruption) เป็นปัญหาท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัสงูสดุ เพราะ

สามารถนาํไปสูก่ารสญูเสียทางรายไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั สาํหรบัสาเหตขุองการหยดุชะงกัยงัมีสญัญาณเตือนใหม่ๆ 

หลายอย่างที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเสยีหายที่ไม่ใช่ทางกายภาพหรอืภยัที่จบัตอ้งไม่ได ้อาทิ เหตกุารณท่ี์

เกิดขึน้ในโลกไซเบอร ์ความรุนแรงทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อการรา้ย ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนความพรอ้มต่อสภาวะการวิกฤตเพื่อรองรบัสภาวะวิกฤต หรือ

เหตกุารณฉ์กุเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้นี ้เพื่อลดผลกระทบจากการหยดุชะงกัจากการปฎิบตัิงานหรือการใหบ้ริการ 

เพ่ือใหล้กูคา้หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพของบริษัทฯ แมต้อ้งเผชิญกบัเหตกุารณร์า้ยแรงและสง่ผล

กระทบจนทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจตอ้งหยดุชะงกั 

2.9 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงที่ปรับเพิ่มสูงขึน้ 

ในปัจจุบนัธุรกิจคลงัสินคา้มีความเสี่ยงในดา้นการขาดแคลนแรงงาน และการปรบัตวัของคา่แรงที่สงูขึน้ ซึ่ง

อาจจะสง่ผลกระทบต่อตน้ทนุและการดาํเนินธุรกิจ ท่ีผ่านมา อตัราค่าแรงในประเทศไทย มีการปรบัเพ่ิมขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

บริษัทฯ จึงไมส่ามารถรบัรองไดว้า่อตัราค่าแรงในประเทศไทยจะไม่เพ่ิมขึน้อีกในอนาคต ซึ่งในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ตน้ทนุ

คา่แรงของกลุม่บริษัทมีการปรบัเพ่ิมขึน้ตามอตัราค่าแรง โดยรวมของประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้หากอตัราค่าแรงในประเทศ

ไทยยงัมีการปรบัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จะทาํใหต้น้ทนุการใหบ้ริการของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ตามไปดว้ย และกลุม่บรษัิทอาจ

ไม่สามารถผลกัภาระตน้ทนุที่เพิ่มขึน้ใหก้บัลกูคา้ไดท้ัง้หมด ดงันัน้ หากตน้ทนุค่าแรงของบริษัทฯ ยงัคงเพิ่มขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง การดาํเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนยัสาํคญั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดน้าํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

และการขนสง่ของกลุม่บริษัท ซึ่งช่วยลดการพึ่งพิงทรพัยากรบคุคลของกลุม่บริษัท นอกจากนัน้ หากตน้ทนุค่าแรงของ

บริษัทฯ โดยรวมมีการปรบัเพ่ิมสงูขึน้ บริษัทฯ จะใชน้โยบายควบคมุตน้ทนุในสว่นอ่ืนเพ่ือรกัษาระดบัอตัรากาํไรใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

2.10 ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากในการดาํเนินธุรกิจโลจิสติกส ์เช่น ระบบการบริหาร

คลงัสินคา้ ระบบขนสง่ การทาํการสื่อสารการตลาดกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของบริษัทฯ ความเสี่ยงนี ้อาจจะสง่ผลกระทบ
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ในดา้นการดาํเนินธุรกิจแบบเดิมท่ีมีแนวโนม้เกิดความผิดพลาด หรือลา่ชา้กว่าคู่แข่ง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการสรรหา 

คิดคน้ พฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการกิจการมากขึน้ เช่น การนาํระบบ ASRS (Automated 

Storage and Retrieval System) มาใชก้บัคลงัสินคา้หอ้งเย็น และนาํเทคโนโลยีขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) มาใชใ้น

การวิเคราะหพ์ฤติกรรม และความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถคาดเดาความตอ้งการ และสามารถออก

บริการเสริมใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่ลกูคา้ และเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษัทฯ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk)  

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการบางสว่นในรูปของเงินตราต่างประเทศสาํหรบัธุรกิจขนยา้ยในประเทศและ

ต่างประเทศและธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ ซึ่งจะทาํใหร้ายไดข้องบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลีย่น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดบ้ริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยจะพิจารณาจบัคู่รายได ้

และรายจ่ายท่ีอยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศเพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทตอ้งใชเ้งินลงทนุสงู ซึ่งเงินกูย้ืมสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating 

interest rate) ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้ กลุม่บริษัทฯ ก็จะมีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ที่สงูขึน้ ซึ่ง

จะมีผลกระทบทาํใหก้าํไรของกลุม่บริษัทฯ ลดลง 

อยา่งไรก็ตาม อตัราดอกเบีย้เงินกูข้องกลุม่บริษัทฯ ที่กูย้ืมจากสถาบนัการเงินสว่นใหญ่ในปัจจุบนัอยูใ่นอตัรา

ไม่เกินกวา่อตัราดอกเบีย้เงินกูส้าํหรบัลกูคา้ชัน้ดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถาบนัการเงินนัน้ๆ 

ประกอบกบัการท่ีแผนการจดัหาเงินทนุเพ่ือพฒันาโครงการฯ ของกลุม่บริษัทนัน้ ไม่ไดพ้ึ่งพิงการใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัทาง

การเงินเพียงอยา่งเดียว แต่กลุม่บริษัทฯ ยงัไดม้ีนโยบายจดัหาเงินทนุ และระดมทนุจากแหลง่เงินทนุอื่นๆ อย่างสมดลุ 

เช่น การรว่มทนุกบัผูร้ว่มทนุอ่ืน และการระดมทนุผ่านตลาดทนุ 

3.3 ความเสี่ยงจากการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่บริษัทในกลุ่ม 

บริษัทฯ มีการลงทนุโครงการใหม่ขยายธุรกิจ หรือปรบัปรุงการดาํเนินงานของบรษัิทฯ เพ่ือใหบ้ริษัทมีการเติบโต

อย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามแผนกลยทุธก์ารลงทนุของบริษัท การลงทนุดงักลา่วอาจลงทนุผา่นบริษัทจดัตัง้ใหม ่และ/

หรือรว่มทนุกบัพนัธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือผ่านบริษัทในกลุม่ของบริษัท ซึ่งบริษัทบางแห่งอาจอยู่ในช่วง

เริม่ตน้โครงการ หรือฐานะทางการเงินตอ้งการเงินทนุเพื่อสนบัสนนุ เพื่อใหบ้รษัิทดงักลา่วสามารถดาํเนินการไดต้ามกล

ยทุธแ์ละนโยบายการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทในภาพรวม บางกรณีบางบรษิัทอาจประสบปัญหาขาดสภาพคลอ่ง

ในช่วงดาํเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากเหตสุดุวิสยั หรืออยู่ในช่วงวฎัจกัรขาลงของธุรกิจ จึงจาํเป็นท่ีตอ้งรบัการสนบัสนนุทาง
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การเงินจากผูถ้ือหุน้ การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินในกรณีนี ้อาจเป็นไปไดใ้นรูปแบบของสญัญาขอ้ตกลงการใหเ้งิน

สนบัสนนุจากผูถื้อหุน้ และ/หรือ ทนุ (Equity) และ/หรือการใหเ้งินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder loan) และอ่ืนๆ  

บริษัทฯ จะพิจารณาใหค้วามสนบัสนนุทางการเงินในรูปแบบของเงินกู ้เงินทนุ และ/หรือ สินเช่ือทางการคา้ ใน

กรณีท่ีจาํเป็นและเป็นประโยชนต์่อบริษัท และกลุม่ของบริษัทในระยะยาว ซึ่งเช่ือว่านโยบายและการดาํเนินงานดงักลา่ว

จะสามารถสรา้งความแข็งแกรง่อยา่งยั่งยืนสอดคลอ้งตามแผนธุรกิจของบริษัทได ้การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่

บริษัทในกลุม่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด บริษัทไม่สามารถยืนยนัไดว้่า บริษัทกลุม่นีจ้ะสามารถชาํระคืนเงินได ้หรือบริษัทใน

กลุม่นีจ้ะไม่ประสบัปัญหาทางการเงินอีก ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอนมุตัิการลงทนุ และติดตามผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทในกลุม่อยา่งใกลช้ิด โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

กาํกบัดแูลเพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามแผนธุรกิจ และสามารถบริหารความเสี่ยงไดท้นัต่อสถานการณ ์เพื่อลด

ผลกระทบต่อบริษัทในกลุม่ใหม้ากท่ีสดุ 

3.4 ความเสี่ยงจากการผิดเงือ่นไขสัญญาเงนิกู้กับสถาบนัการเงนิ  

บรษิัทฯ และบริษัทย่อย ไดท้าํการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที่กูม้าเพ่ือใช ้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินลงทนุใน

โครงการตา่งๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถมารถจ่ายชาํระดอกเบีย้ หรือเงินกูย้ืม หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ี

กาํหนดด ้บริษัทฯ อาจตอ้งจ่ายดอกเบีย้ผิดนดัชาํระซึ่งสงูกว่าอตัราดอกเบีย้ปกติ หรืออาจโดนบงัคบัจาํนองสินทรพัยท่ี์ใช้

ค ํา้ประกนั ตามสญัญาเงินกูซ้ึ่งอาจมีผลทาํใหบ้ริษัทฯ มีคา่ใชจ้่ายสงูขึน้ 

ในปีบญัชี 2564 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผูถ้ือหุน้ประมาณ 2.17 เทา่ บริษัทฯ มีนโยบาย

รกัษาอตัราสว่นดงักลา่ว ใหไ้ม่เกิน 2.5 เท่า ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจพิจารณาการระดมทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ

กูเ้งิน เพ่ือป้องกนัความความเสีย่งการผิดเง่ือนไขการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน 

3.5 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิประโยชน ์ทางภาษีที่ได้รับอนุมัติจากสาํนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (“บีโอไอ”) 

บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากบตัรสง่เสริมการลงทนุที่ไดร้บัจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในการ

ดาํเนินธุรกิจคลงัสินคา้ เพื่อรบัฝากสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งใหส้ิทธิประโยชนก์บักลุม่บริษัทภายใต้

เงื่อนไขที่กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขการอนมุตัิสิทธิประโยชนข์องบีโอไอ กาํหนดใหบ้ริษัทท่ี

ไดร้บับตัรสง่เสริมการลงทนุของกลุม่บริษัท กลา่ว คือ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค ("JWDP") บริษัท เจพีเค โคลด ์สโต

เรจ จาํกดั ("JPK") และบริษัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกดั ("PCS") ตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีสาํคญั เพ่ือรกัษาสิทธิประโยชน์

ท่ีไดร้บัจากบีโอไอ และเพ่ือใชส้ิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีดงัต่อไปนี ้

- รายงานฐานะทางการเงิน สดัสว่นผูถื้อหุน้ และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

- จดัใหม้ีระบบป้องกนัและควบคมุการก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้ม และตอ้งมีผูถ้ือหุน้ชาว

ไทยถือหุน้ในบริษัทฯ ท่ีไดร้บัสิทธิประโยชนเ์ป็นสดัสว่นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 51.00 
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ในอนาคตบริษัทที่ไดร้บับตัรสง่เสริมการลงทนุของกลุม่บริษัทดงักลา่ว อาจไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด

และเงื่อนไขทกุขอ้ภายใตก้ารอนมุตัิจากบีโอไอได ้ซึ ่งอาจทาํใหบ้ริษัทดงักลา่วเสียสิทธิประโยชนท์างภาษีและสิทธิ

ประโยชนอื์่นๆ ที่ไดร้บัอนมุตัิจากบีโอไอ ทัง้นี ้การสญูเสียสิทธิประโยชนด์งักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหา ในการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

ภายใตก้ารอนมุตัิจากบีโอไอแต่อย่างใด   

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 

4.1 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจทาํให้ 

บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยมีการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม 

รวมถึงความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการทาํงานของพนกังาน ดว้ยเหตนีุ ้กลุม่บริษัทจึงตอ้งปฏิบตัิ ตามมาตรฐาน

ต่างๆ รวมถึงการจดัหาพนกังานที่มีความเช่ียวชาญดา้นดงักลา่ว เพื่อทาํหนา้ที่กาํกบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ การบาํรุงรกัษาอปุกรณ ์การดแูลระบบควบคมุคณุภาพ และการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานอื่นๆ และหาก

กฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลง การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท และการบริหารจดัการทรพัยส์นิ

ของกลุม่บริษัทจะตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายเหลา่นีด้ว้ย  

กลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายและคาดว่าจะมีค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจเพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิได้

ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายตา่งๆ และค่าใชจ้่ายเหลา่นีอ้าจเพิ่มขึน้ในอนาคต ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดดงักลา่ว 

กฎหมายกาํหนดค่าปรบัในจาํนวนท่ีสงู รวมถึงหน่วยงานกาํกบัดแูลมีอาํนาจออกคาํสั่งบงัคบั (รวมถึงคาํสั่งหยดุประกอบ

กิจการ) และกาํหนดมาตรการทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดดงักลา่ว ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม

บางประการ กาํหนดใหม้ีการตรวจสอบท่ีเครง่ครดั รวมทัง้กาํหนดความรบัผิดสาํหรบัค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งแวดลอ้ม 

ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายสิ่งแวดลอ้มดงักลา่ว ยงัอาจกาํหนดความรบัผิดในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บของบคุคลหรือ

ความเสียหายต่อทรพัยส์ินอนัเนื่องมาจากการมี หรือการใชส้ารที่เป็นอนัตราย ดงันัน้จึงเป็นการยากที่จะคาดการณถ์ึง

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่ว และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วซึ่งอาจสง่ผล

ต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ  

อย่างเครง่ครดั เพ่ือไม่ใหม้ีค่าใชจ้่ายท่ีสงูขึน้โดยไม่จาํเป็น เช่น ค่าปรบั เป็นตน้ 

แมว้ ่าผูบ้ร ิหารของบริษัทฯ จะเชื่อว ่าการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทในปัจจุบนันัน้ มีการปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบที่สาํคญั บริษัทฯ อาจไม่สามารถรบัรองไดว้่าหน่วยงานกาํกบัดแูลจะไม่กาํหนดกฎระเบียบเพิ่มเติมหรือเพ่ิม

อตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าปรบัอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ซึ่งอาจทาํใหก้ลุม่บริษัทมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมขึน้อย่าง

มาก และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ 
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4.2 ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องจากการดาํเนินงาน 

ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทนัน้มีความเสี่ยงจากการถกูฟ้องรอ้งจากการใหบ้ริการ เช่น ความเสี่ยงจาก

การถกูฟ้องรอ้งจากความเสียหาย ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องรอ้งจากการสญูหายของสินคา้ รวมทัง้ความเสีย่งจากการ

ถกูฟ้องรอ้งจากการเกิดอบุตัิเหตรุะหว่างการทาํงาน ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตและทรพัยส์ินทัง้ในสว่นท่ีเป็น

ของบริษัทฯ ลกูคา้ของบริษัทฯ หรือในกรณีที่อบุตัิเหตมุีความรุนแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม ้หรือระเบิด หรือรั่วไหลจาก

สารเคมีหรือสินคา้ที่เก็บในคลงัสินคา้อนัตราย อาจสง่ผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรพัยส์ินแก่บคุคลอ่ืนท่ีอยู่ใน 

หรือโดยรอบบริเวณคลงัสินคา้ดว้ย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจดัเก็บสินคา้อนัตรายประเภทสินคา้ที่ติดไฟง่าย และสารเคมีท่ี

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการสดูดม หรือสมัผสัในคลงัสินคา้อนัตราย โดยบริษัทฯ ไดท้าํประกนัภยัที่เก่ียวเน่ืองกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ซึ่งครอบคลมุถึงสินคา้ท่ีรบัฝากในคลงัสินคา้ของกลุม่บรษัิท และระบคุวามรบัผิดชอบสงูสดุ

ของบริษัทฯ ในกรณีท่ีสินคา้เกิดไดร้บัความเสียหายไวใ้นสญัญากบัลกูคา้ของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม การทาํประกนัภยัของบรษิัทฯ ดงักลา่วอาจ อาจมิไดค้รอบคลมุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ได้

ทัง้หมด เช่นการเกิดเหตรุา้ยแรงจากความประมาท หรือไม่ระมดัระวงัของพนกังานผูป้ฏิบตัิหนา้ที่นัน้ๆ จนทาํใหเ้กิด

ความเสียหายแก่สินคา้ของลกูคา้ และอาจเป็นไปไดว้่ามลูคา่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้มีจาํนวนมากกว่าความคุม้ครองตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษัทฯ และลกูคา้อาจมีการฟ้องรอ้งบริษัทฯ เพื่อเร ียกค่าเสียหายมากกว่าที่ระบคุวาม

รบัผิดชอบสงูสดุตามสญัญา 

4.3 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของหน่วยงานทีก่าํกับดูแล 

ธุรกิจใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจาก

ปัญหาการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคมุ (IUU Fishing) ที่ยงัไม่คลี่คลายทาํใหผู้ผ้ลิต

อาหารทะเลแปรรูปสง่ออกจาํเป็นตอ้งคงระดบัวตัถดุิบคงเหลือสาํหรบัเตรียมการผลิตอยู่ในระดบัตํ่า ตัง้แต่ไตรมาส 

2/2559 เป็นตน้มา จึงเป็นเหตใุหม้ีรายไดแ้ละกาํไรขัน้ตน้ท่ีลดลง  

อยา่งไรก็ตาม เพื่อรบัมือกบัสถานการณด์งักลา่ว บริษัทฯ มีการหาสินคา้ควบคมุอณุหภมูิประเภทอื่นๆเขา้มา

จดัเก็บในคลงัสินคา้เพ่ิมเติม เช่น สตัวปี์กและสินคา้เกษตรแปรรูป เพ่ือทดแทนสินคา้ ประมงท่ีมีปริมาณลดลง นอกจากนี ้

ยงัมีการควบคมุตน้ทนุผนัแปรต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัตํ่าเพื่อยงัคงอตัรากาํไรไว ้ซึ่งในปัจจุบนัธุรกิจ มีสินคา้สตัวปี์กที่เขา้

ฝากในคลงัสินคา้และงานรบัจา้งผสมชีสในเขตหอ้งเย็นปลอดอากรเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

5. ความเสี่ยงด้านสังคม และ/หรือ สิ่งแวดล้อม (Social and/or Environment Risk) 

5.1 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ปัจจุบนัทั่วโลกต่างใหค้วามสาํคญักบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ อณุหภมูิของโลกที่รอ้นขึน้ อาจ

ก่อใหเ้กิดภยัธรรมชาติต่างๆ เช่น ภยัแลง้ นํา้ท่วม สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ
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หลกัของบริษัท คือ คลงัและลานจดัเก็บสินคา้ ที่อาจเกิดนํา้ท่วมทาํใหส้นิคา้ของลกูคา้เสยีหาย หรือกระทบต่อธุรกิจ

ขนสง่ ท่ีอาจทาํใหไ้ม่สามารถสง่สินคา้ไปยงัปลายทางได ้

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญั และมีการบริหารจดัการเพ่ือมุง่เนน้การเป็นสว่นหนึง่ในการลดปริมาณการ

ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซนแ์ละก๊าซเรือนกระจก ท่ีเป็นตน้เหตขุองภาวะโลกรอ้น โดย บริษัทฯ มีการดาํเนินการดงันี ้

- ติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตยบ์นคลงัสินคา้ เพ่ือทดแทนการใชไ้ฟฟ้า ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

- ใชเ้ทคโนโลยีการจดัเก็บสินคา้อตัโนมตัิ หรือ Automated Storage Retrieval System (ASRS) จากเดิมท่ี

ใชร้ถโฟคลิฟท ์ซึง่ตอ้งใชน้ ํา้มนัในการขบัเคลื่อนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและช่วยลด

การปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซน ์

- รถขนสง่ของบริษัททกุคนัมีการติด GPS และใชร้ะบบซอฟตแ์วรใ์นการคาํนวนเสน้ทางการขนสง่ เพ่ือใหไ้ด้

ระยะทางท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ ช่วยลดกระใชน้ํา้มนัและการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซน ์

5.2 ความเสี่ยงด้านสทิธิมนุษยชน 

ประเด็นดา้นสิทธิมนษุยชนของภาคธุรกิจนบัเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทกุฝ่ายใหค้วามสาํคญั ทัง้กลุม่นกัลงทนุ 

ภาครฐั องคก์รภาคประชาสงัคม สมาคมภาคธุรกิจ และสื่อ รวมถึงความคาดหวงัจากประชาคมโลกเก่ียวกบัการดาํเนนิ

ธุรกิจอย่างรบัผิดชอบตามกรอบสิทธิมนษุยชนสากลนบัเป็นประเด็นสาํคญัยิ่ง โดยภาคธุรกิจมีบทบาทการเป็นผูส้ง่เสริม

สิทธิมนษุยชนผา่นการดาํเนินธุรกิจที่ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิต และการพฒันาระบบสาธารณปูโภคเพื่อช่วยให้

ประชาชนเขา้ถึงสะดวก ซึ่งบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงทาํใหเ้กิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนรูปแบบใหม่ๆ เช่น การ

ละเมิดความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู การปิดกัน้เสรีภาพในการแสดงออกและการสื่อสาร ซึง่ผลจากการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนท่ีตามมาอาจนาํไปสูผ่ลกระทบทางลบตอ่การดาํเนินธุรกิจในภาพรวม เช่น การถกูระงบัการซือ้ขายสินคา้และ

บริการ ภาพลกัษณอ์งคก์ร จนกระทั่งถึงการต่อตา้นจากสงัคมและชุมชน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการดแูลเรื่องสิทธิมนษุยชนตลอดห่วงโซอ่ปุทาน เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผู้

มีสว่นไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งจะไดร้บัการปฏิบตัิและดแูลอย่างเทา่เทียมตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสทิธิมนษุยชน (UDHR) 

ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ (UNGC) หลกัการชีแ้นะเรื่องสิทธิมนษุยชนสาํหรบัธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (UNGP) 

ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) บริษัทฯ จึงได้

กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นสิทธิมนษุยชนขึน้ เพื่อป้องกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชนในทกุกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัท (Direct Activity) รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) และผู้

รว่มธุรกิจ (Joint Venture) และนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนของบริษัทฯ ครอบคลมุทกุกลุม่บคุคลที่อาจไดร้บัผลกระทบ 

เช่น พนกังาน เด็ก สตรี คนพิการ ชุมชน ทอ้งถิ่น แรงงานของคู่ธุรกิจ และแรงงานต่างชาติ เป็นตน้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยยึดมั่นอดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม 

รบัผิดชอบต่อสงัคม และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงปฏิบตัติาม

กฎหมายและหลกัสากลอย่างเครง่ครดั 
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• ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย ์

ความเสี่ยงจากการมีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ที่ถือหุน้มากกวา่รอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ที่ออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ  

วนัที่ 30 ธันวาคม  2564 กลุม่นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา และกลุม่นายจิตชยั นิมิตรปัญญา ถือหุน้ในบริษัทฯ  

เป็นสดัสว่นทัง้สิน้รอ้ยละ 54.1 ของจาํนวนทนุเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมด นอกจากนี ้นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา, นางสาว

อมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา, นายจิตชยั นิมิตรปัญญา และ นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา ยงัดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร และ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัทฯ ดว้ย จึงทาํใหก้ลุม่นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา และกลุม่นายจิตชยั นิมิตร

ปัญญา มีอาํนาจในการควบคมุการบริหารจดัการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคมุเสียงของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้กือบ

ทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่งอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงสว่นใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

ยกเวน้เรื่องที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ดงันัน้ จึงเป็น

การยากท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืนจะสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องท่ีกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้ 

บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และคาํนึงถึง

ผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้เป็นสาํคญั ตามนโยบายกาํหนดระเบียบปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการและผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี

สาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีการกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ี การมอบอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดัเจนไม่

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

- ไม่มี –  
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