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ปัจจัยความเส่ียง 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
 

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสท์ัง้ในสว่นคลงัสินคา้และการขนสง่ ปัจจบุนัมีผูใ้หบ้รกิารในลกัษณะ
ใกลเ้คียงหรือเหมือนกบับริษัทฯ ดงันัน้ หากมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้หรือมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา อาจท าใหมี้
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ได ้ซึ่งการแข่งขนัอาจท าใหบ้รษัิทฯ มีลกูคา้นอ้ยลง หรอือาจท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้ง
ลดราคาส าหรบัการใหบ้ริการของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลท าใหร้ายไดข้องบริษัทฯ ลดลง และอาจมีผลกระทบท าใหก้ าไรของ
บรษัิทฯ ลดลงดว้ย  

บรษัิทฯ มีการตอบสนองตอ่ความเสี่ยงดงักลา่ว ดงันี ้

- ยกระดับความสามารถของการใหบ้ริการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังจะเห็นไดว้่าบริษัทฯ ไดร้บั
มาตรฐานและรางวัลต่างๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ มองว่ามาตรฐานและรางวัลต่างๆ ท าใหบ้ริษัทฯ มีความ
ไดเ้ปรยีบในการเสนองานใหก้บัลกูคา้ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมาจากตา่งประเทศ  

- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นของตัวเองเพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถปรบัปรุงและน าเสนอ
บรกิารใหก้บัลกูคา้ไดต้ามตอ้งการ รวมทัง้ลดคา่ใชจ้่ายและเพิ่มความรวดเรว็ในการตอบสนองงานแก่ลกูคา้ 

 

1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกจิอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรบัฝากและบริหารสินคา้ใหก้บัลกูคา้ของบริษัทฯ ซึ่งความตอ้งการของ
สินคา้ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดงันัน้ หากสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยประสบกบัภาวะชะลอตวั ความต้องการคลงัสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ดงักล่าวอาจลดลง ซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่รายไดแ้ละก าไรของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

เพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่วบรษัิทฯ จงึไดท้  าการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ ไปยงัสินคา้ประเภท
ตา่งๆ เช่น สินคา้ทั่วไป สินคา้ประเภทรถยนต ์สินคา้ควบคุมอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งการขยายขอบเขตไปยงั
สินคา้หลายๆ ประเภท ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่พึ่งพิงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป และช่วยลดความ
เส่ียงจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามหากเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกบัภาวะชะลอตวั
ในภาพรวม การใหบ้รกิารสินคา้ในหลายประเภทอาจไม่สามารถช่วยลดความเสี่ยงดงักลา่วได ้

 

1.3 ความเสี่ยงจากความไม่ม่ันคงทางการเมือง 

ความมั่นคงทางการเมืองเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การลงทนุของภาครฐั และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูและใชร้ะยะเวลานานในการด าเนินโครงการ หากการเมืองภายในประเทศไม่
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มั่นคง หรอืมีเหตกุารณค์วามรุนแรง อาจสง่ผลกระทบตอ่ระดบัความมั่นใจของนกัลงทนุ ซึ่งอาจสง่ผลใหก้ารลงทนุ
ในประเทศลดลง เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั นอกจากนี ้ความไม่มั่นคงทางการเมือง และการเปลี่ยนขัว้อ านาจทาง
การเมืองอาจสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นนโยบาย กฎหมาย และ ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ของภาครฐั ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

 
1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บรษัิทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศ เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศจะมี
ปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมส าหรับบริษัทฯ จากความไม่คุน้เคยในการท าธุรกิจ วัฒนธรรมพืน้เมือง กฎหมาย 
ขอ้บังคับ ตลอดจนสภาพภูมิอากาศและปัจจัยทางธรรมชาติ นอกจากนั้น นโยบายและแผนกา รขยายตลาด
ใหบ้ริการไปยงัต่างประเทศ อาจท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเผชิญกับการแข่งขนักับคู่แข่งทางการคา้มากขึน้ เน่ืองจากมี
บรษัิทตา่งชาติจ านวนมากที่อาจใหบ้รกิารในลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการลงทนุในตา่งประเทศ โดยจะท าการวิเคราะหค์วามเสี่ยงในดา้นตา่งๆ เ พ่ือ
ใชเ้ป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจในการลงทนุ โดยหากเงินลงทนุมีจ านวนท่ีค่อนขา้งสงู บรษัิทฯ อาจพิจารณา
เพ่ือหาผูร้่วมลงทุนท่ีมีประสบการณใ์นการลงทุนในประเทศดงักล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ ไม่มี
ประสบการณใ์นการลงทนุในประเทศนัน้ๆ 

 

1.5 ความเสี่ยงจากการทีลู่กค้าของบริษัทฯ ไม่ต่อสัญญาใช้บริการกับบริษัทฯ  

รายไดข้องบรษัิทฯ ประมาณรอ้ยละ 25.00 มาจากลกูคา้ของบรษัิทฯ ท่ีท าสญัญากบับรษัิทฯ เป็นระยะเวลา 
1 ปีหรือมากกว่า  หากลูกคา้เหล่านีไ้ม่ต่อสญัญาเม่ือสญัญาการใหบ้ริการหมดอายุ อาจท าใหบ้ริษัทฯ สูญเสีย
รายไดแ้ละท าใหก้ าไรของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดงักล่าวเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึง
มุ่งเนน้ในการใหบ้รกิารที่ดีเพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูค้า เพื่อใหล้กูคา้ตอ่สญัญากบับรษัิทฯ เม่ือสญัญาการ
ใหบ้รกิารหมดอาย ุนอกจากนัน้ บรษัิทฯ ไดใ้หฝ่้ายขายของบรษัิทฯ ท าการหาลกูคา้เพิ่มเตมิตลอดเวลาเพ่ือทดแทน
ลกูคา้รายเดิมในกรณีท่ีลกูคา้รายนัน้ๆ ตดัสินใจไม่ตอ่สญัญาบรกิารกบับรษัิทฯ 

 

1.6 ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษัทฯ ไม่ไดต้่อสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอันตราย ณ 
ทา่เรือแหลมฉบัง 

บรษัิทฯ มีรายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัสญัญาลงทนุ บรหิาร และประกอบการคลงัสินคา้อนัตราย ณ ท่าเรอืแหลม
ฉบงัประมาณรอ้ยละ 14.4 ของรายไดร้วม สญัญาดงักลา่วจะหมดอายใุนวนัท่ี 30 กนัยายน 2576 หลงัจากสญัญา
หมดอายุบริษัทฯ อาจจะตอ้งขอต่อสัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสัญญา
ดงักล่าวไดบ้ริษัทฯ อาจสญูเสียรายไดแ้ละก าไรท่ีเก่ียวเน่ืองจากสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงความ
เสี่ยงดงักล่าวเป็นอย่างดี บรษัิทฯ จึงท าการขยายการใหบ้รกิารในส่วนอ่ืน เพ่ือลดผลกระทบจากการพึ่งพิงรายได้
จากสญัญาดงักลา่ว  
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นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ไดค้วบคมุดแูลใหมี้การด าเนินการตามสญัญาอยา่งถกูตอ้งเพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่
การท่าเรอืแห่งประเทศไทยในกรณีท่ีการท่าเรอืแห่งประเทศไทยจะตอ้งเลือกผูป้ระกอบการคลงัสินคา้อนัตรายเม่ือ
หมดสญัญา 

 

1.7 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถูกยกเลิกสัญญาเช่าทีด่นิ หรือสัญญาสัมปทานต่างๆ 

คลงัสินคา้ของบรษัิทฯ สว่นใหญ่ตัง้อยูบ่นท่ีดินของบคุคลอ่ืน หรอืใชส้ินทรพัยข์องผูอ่ื้นตามสญัญาสมัปทาน 
ซึ่งหากสญัญาตา่งๆ หมดอายแุละบรษัิทฯ ไม่สามารถเจรจาเพื่อต่อสญัญาได ้หรอืบรษัิทฯ ถกูยกเลิกสญัญา อาจ
ส่งผลกระทบท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถใหบ้ริการของบริษัทฯ แก่ลูกคา้ได ้ซึ่งจะมีผลท าใหร้ายได ้และก าไรของ
บรษัิทฯ ลดลง 

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ จึงจัดท าสัญญาส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาว เพ่ือให้
ความสามารถในการใหบ้ริการของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง โดยจ ากดัใหมี้สญัญาระยะสัน้ (นอ้ยกว่า 3 ปี) ใน
กรณีท่ีบรษัิทฯ ตอ้งการใชพื้น้ท่ีเพียงชั่วคราว หรอืในกรณีท่ีบรษัิทฯ มองว่าอาจจะท าการยา้ยคลงัสินคา้ไปยงัพืน้ท่ี
ใหม่ที่มีความไดเ้ปรยีบทางดา้นโลจิสตกิสใ์นอนาคตเท่านัน้ 

 
1.8 ความเสี่ยงในการจดัหาทีด่นิเพือ่การขยายกจิการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซือ้ท่ีดิน โดยมุ่งเนน้ท่ีจะจัดหาท่ีดินท่ีมีศักยภาพและสามารถน ามาพัฒนา
โครงการไดท้นัที ดงันัน้กลุ่มบรษัิทจึงไม่มีนโยบายในการซือ้ท่ีดินสะสม (Land Bank) โดยท่ียงัไม่มีแผนการพฒันา
ไวเ้ป็นจ านวนมากๆ เพ่ือการพฒันาโครงการต่างๆ ในอนาคต แต่เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีเพิ่มสงูขึน้จึงท าใหมี้การ
แข่งขนัเพื่อซือ้หรอืเช่าท่ีดินในท าเลท่ีดีระหว่างผูป้ระกอบการตา่งๆ จึงอาจท าใหก้ลุม่บรษัิทมีความเสี่ยงจากการท่ี
ราคาท่ีดินมีการปรบัตวัสงูขึน้ หรอืการที่กลุม่บรษัิทจะไม่สามารถจดัซือ้ท่ีดินในท าเลท่ีตัง้ที่ตอ้งการภายในตน้ทนุท่ี
ตอ้งการได ้ซึ่งอาจส่งผลใหต้น้ทุนในการพฒันาโครงการของบริษัทฯ สงูขึน้ หรือบริษัทฯ อาจตดัสินใจไม่ลงทุน
เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุอาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑข์องบรษัิทฯ  

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ มีการจดัท าแผนการส ารวจและจดัซือ้ท่ีดินใหส้อดคลอ้งกบัการน าไปพฒันาโครงการ 
ของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถจดัหาท่ีไดอ้ยา่งรวดเรว็เม่ือบรษัิทฯ มีโครงการใหม่ 

 
1.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มันเชือ้เพลิง 

น า้มันเชือ้เพลิงเป็นตน้ทุนหลักคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 30.0 ของตน้ทุนในการใหบ้ริการขนส่งของกลุ่ม
บริษัท ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาราคาน า้มันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนสูงและปรบัตัวโดยเฉลี่ยเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาน า้มันเชือ้เพลิงในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ การปรบัตวัเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงเพิ่ม
ตน้ทนุในการใหบ้รกิารขนสง่ของกลุม่บรษัิท และอาจสง่ผลกระทบตอ่ก าไรของบรษัิทฯ ได ้ 
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ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทไดค้  านึงถึงโครงสรา้งตน้ทนุในการก าหนดอตัราคา่บรกิารขนสง่ของกลุม่บรษัิท โดยสญัญา
การใหบ้รกิารระหว่างกลุม่บรษัิทกบัลกูคา้ระบอุย่างชดัเจนในการสงวนสิทธ์ิใหก้บักลุม่บรษัิทในการปรบัเพิ่มอตัรา
คา่บรกิารอนัเน่ืองมาจากการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของตน้ทนุน า้มนัเชือ้เพลิง ซึง่ช่วยลดผลกระทบจากปรบัตวัเพิ่มขึน้ของ
ตน้ทนุน า้มนัเชือ้เพลงิได ้
 
1.10 ความเสีย่งในการจัดหาลูกค้า 

บริษัทฯ มีตน้ทนุคงท่ีในการใหบ้ริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคลงัสินคา้ส าหรบัสินค้าทั่วไป คลงัสินคา้ควบคมุ
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง พืน้ท่ีจอดพกัรถยนต ์(Automotive Yard) เช่น ตน้ทนุค่าเสื่อมราคาของคลงัสินคา้ และ
อุปกรณ ์ตน้ทนุค่าเช่าท่ีดิน และตน้ทนุดอกเบีย้ เป็นตน้  หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาลกูคา้ใหม้าใชบ้ริการของ
บริษัทฯ ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้อาจมีผลกระทบท าใหบ้ริษัทฯ มีก าไรนอ้ยลง และอาจท าใหส้ภาพคล่องของ
บรษัิทฯ ลดนอ้ยลงดว้ย 

เพ่ือลดความเสี่ยงดงักล่าว ในการลงทนุแต่ละครัง้ก่อนการก่อสรา้งหรือสั่งซือ้เครื่องจกัรและรถยนตเ์พื่อให้
บรกิารในการขนสง่ บรษัิทฯ จะท าการสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิารดงักลา่วก่อน หรอืในกรณี
ท่ีสามารถท าไดบ้ริษัทฯ อาจลงนามในสัญญากับลูกคา้รายส าคัญก่อนการก่อสรา้งหรือสั่งซือ้เครื่องจักรและ
อุปกรณเ์พ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดหาลูกคา้ไดอ้ย่างพอเพียง ในบางโอกาสบริษัทฯ อาจพิจารณา
ด าเนินโครงการโดยเช่าคลงัสินคา้จากผูอ่ื้น หรือใชว้ิธีการจัดหาบริการจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนแก่ลูกคา้เพ่ือลด
จ านวนเงินลงทนุท่ีบรษัิทฯ จะตอ้งใชใ้นการขยายกิจการและลดความเสี่ยงจากการลงทนุดงักลา่ว 
 
1.11 ความเสีย่งในการจัดหาคู่ค้า 

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงของคู่คา้โดยค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้ม สังคม และการก ากับดูแล
กิจการของคูค่า้จากการวิเคราะหค์วามส าคญัของคูค่า้ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

ก)  การวิเคราะหก์ารใชจ้่าย (Spending Analysis) ครอบคลมุการจดัซือ้ และจดัหาทกุประเภท การใชจ้่าย
ของคูค่า้ทกุราย ท่ีมียอดการใชจ้่ายสงู (Top Vendor) 

ข)  การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการของคู่คา้ 

มุ่งเนน้การระบคุวามเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององคก์รในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง  เช่น การใชแ้รงงานเด็กแรงงาน 

บงัคบั หรอืไม่ซือ้สารเคมีท่ีมีสว่นผสมของสารตอ้งหา้ม เป็นตน้ 

ค)  การวิเคราะหค์วามส าคญัของคูค่า้ (Critical Analysis) ซึง่มีหลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห ์ดงันี ้ 

•  บรษัิทฯ มียอดคา่ใชบ้รกิารผา่นคูค่า้สงู  

•  สว่นประกอบหรอืบรกิารท่ีส าคญัตอ่การใหบ้รกิารของบรษัิทฯ  

•  ไม่สามารถหาผูใ้หบ้รกิารเจา้อ่ืนทดแทนได ้สินคา้ทดแทนยาก  
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•  มีสถานะหรอืความสมัพนัธพ์ิเศษกบับรษัิทฯ เช่น เป็นบรษัิทแม่ 

ง) การจดัท ามาตราการเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากคู่คา้ (Mitigation Measures) พิจารณาจากผล
การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะหค์วามส าคญัของคู่คา้ เพื่อช่วยใหบ้รษัิทฯ มีความพรอ้มในการรบัมือกบัคู่
คา้ท่ีมีความเสี่ยงและความส าคญัสงู โดยมีมาตราการหลกัๆ ดงันี ้

• คูค่า้หลกั (Critical Supplier) หมายถึง คูค่า้ท่ีมียอดการใชจ้่ายสงูและมีความเส่ียงในระดบัสงูมากหรอื
สงู                 สินคา้ทดแทนยาก และอยูใ่นกลุม่ของชิน้สว่นหรอือปุกรณท่ี์ส าคญั โดยจะถือวา่คูค่า้เหลา่นีจ้ดัอยู่ใน
กลุ่มมีความเสี่ยงสงูท่ีจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบทุกปี มีการเย่ียมชมพืน้ท่ี และสมัภาษณผ์ูจ้ดัการและพนกังาน 

ทัง้นี ้คูค่า้ดงักลา่วตอ้งก าหนดแผน และแนวทางการแกไ้ขเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้
ตอ้งมีแผนการตรวจสอบเพ่ือการด าเนินการตามแนวทางการปฏิบตัิอย่างยั่งยืนของคู่คา้บริษัทฯ  เพ่ือใหม้ั่นใจว่า
สามารถบรหิารจดัการ ความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่เกิดผลกระทบตอ่ธุรกิจ ชมุชน และ สิ่งแวดลอ้ม 

• คู่คา้รอง (Non-Critical Supplier) หมายถึง คู่คา้ท่ีมียอดการใชป้านกลางหรือต ่าและความเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัปานกลางหรอืต ่า จะตอ้งผ่านการประเมินคูค่า้ (Supplier Evaluation) หรอืการตรวจสอบการปฏิบตัิ งานตาม
แนวทางการปฏิบตัิอย่างยั่งยืนของคูค่า้และผ่านการประเมินจาก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ หน่วยงานดา้นความ
ปลอดภยั หน่วยงาน ผูใ้ชง้าน เป็นตน้ 
 
 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตงิาน 
 
2.1 ความเสี่ยงจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัทฯ ไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารคลงัสินคา้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และลดต้นทุนของกลุ่มบริษัท โดยระบบดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าจนถึง
กระบวนการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ ดงันัน้ หากระบบดงักล่าวมีความผิดพลาดอย่างมีนยัส าคญั  เช่น เกิดการ
ติดไวรสัในระบบท าใหข้อ้มลูสญูหาย อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบส ารองขอ้มลูท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันความเสียหาย
ของขอ้มลู รวมทัง้ยงัไดจ้ดัจา้ง บริษัท ไดนามิคไอที โซลชูั่น จ ากัด ("DITS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการ
พฒันา ซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่บรษัิทใหมี้เสถียรภาพ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถ
แกไ้ขระบบในกรณีท่ีระบบเกิดความเสียหายไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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2.2 การประทว้งหรือการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ 

หากพนกังานของบรษัิทฯ และ/หรือบรษัิทย่อยรว่มกนัประทว้งหรือนดัหยดุงาน หรือหากบรษัิทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อยไม่สามารถเจรจาเพ่ือระงบัการนัดหยุดงานของพนกังานดงักล่าวไดบ้ริษัทฯ อาจประสบปัญหาธุรกิจ
หยดุชะงกัและอาจตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้อนัเป็นผลมาจากค่าแรงท่ีสงูขึน้หรือผลประโยชนท่ี์
ตอ้งจ่ายเพิ่มใหแ้ก่พนกังานดงักล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินธุรกิจ
ของ บรษัิทฯ 

นอกจากนี ้แมว้่าในปัจจบุนัพนกังานของกลุ่มบริษัท มิไดเ้ป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และกลุ่มบรษัิท 
ไม่ไดท้  าการตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งใดๆ อย่างไรก็ดี ขอ้เท็จจรงิดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต 
หากพนกังานของบรษัิทฯ เขา้รว่มสหภาพแรงงานและกลุม่บรษัิทไม่สามารถเจรจาตกลงกบัสหภาพแรงงานหรอืไม่
สามารถเจรจาเงื่อนไขท่ีเป็นประโยชนต์อ่กลุม่บรษัิทไดส้  าเรจ็ หรอืหากกลุม่บรษัิท ประสบกบัภาวะธุรกิจหยดุชะงกั
หรอืประสบปัญหาดา้นแรงงานในโรงงานใดๆ ของกลุม่บรษัิทแลว้ กลุม่บรษัิทอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาพนกังานนดัหยดุงานหรือประทว้งแต่
อยา่งใด เน่ืองจากบรษัิทฯ มีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพ และปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลให้
มีสวสัดิการและสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี 

 
2.3 ความเสี่ยงจากประกันภยัของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาระผูกพนัทัง้หมด 

แมว้่าบรษัิทฯ จะมีนโยบายท าประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษัิทเพ่ือลดความเสี่ยง
อนัเน่ืองมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินคา้รบัฝากและสินทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษัิท บรษัิทฯ 
ยังคงมีความเสี่ยงจากการท่ีกรมธรรมป์ระกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเน่ือง
ทัง้หมด อาทิ ความเสียหายซึ่งเกิดขึน้จากสงครามและภยัก่อการรา้ย หรือในกรณีท่ีมลูค่าความเสียหายมากกว่า
จ านวนเงินประกนัภยั และบรษัิทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการท่ีบรษัิทประกนัภยัไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ตามท่ีระบไุวใ้นกรมธรรมไ์ด ้นอกจากนี ้บรษัิทฯ อาจมีความเสี่ยงท่ีไม่สามารถต่อกรมธรรมไ์ดใ้นราคาท่ีเหมาะสม
หากราคาของกรมธรรมป์รบัตวัสงูขึน้ ซึ่งทัง้หมดอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บรษัิทฯ  

ท่ีผ่านมา บรษัิทฯ มีการติดตามควบคมุเพ่ือพิจารณาใหว้งเงินประกนัภัยสามารถครอบคลมุความเสียหาย
ไดท้ัง้จ  านวนเพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงดงักล่าว ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะท าการพิจารณาเง่ือนไขและวงเงินทกุครัง้ท่ีมีการตอ่
ประกนั 
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2.4 ความเสี่ยงจากอุบัตเิหตุ 

ความรบัผิดชอบของกลุ่มบรษัิทในการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้เริ่มตัง้แต่การรบัสินคา้ และจะสิน้สดุเม่ือไดส้ง่
มอบสินคา้ใหก้ับลกูคา้ ทัง้นี ้กระบวนการขนส่งสินคา้มีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
ส่งผลใหส้ินคา้เกิดความเสียหาย ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการชดเชยค่าเสียหายตามมา ส่งผลกระทบต่อ
ช่ือเสียง รายได ้และก าไรของกลุม่บรษัิท 

ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่เคยประสบอุบตัิเหตรุา้ยแรงท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการลดความ
เสี่ยงอนัเน่ืองมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินคา้จากการเกิดอบุตัิเหต ุบรษัิทฯ มีนโยบายท า
ประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัททัง้หมด นอกจากนี ้บรษัิทฯ ระบเุง่ือนไขในการรบัผิดชอบ
ความเสียหายอย่างชัดเจน รวมถึงระบุความรบัผิดชอบสงูสดุของบริษัทฯ หากเกิดความเสียหายในสญัญาการ
ใหบ้รกิารระหว่างบรษัิทฯ และลกูคา้ เพ่ือเป็นการลดภาระและความขดัแยง้ระหว่างบรษัิทฯ กบัลกูคา้ท่ีอาจเกิดขึน้
ในอนาคต 
 
2.5 ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าใหลู้กค้าไม่ทนัตามก าหนดเวลา 

สญัญาใหบ้ริการขนส่งของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะระบุเวลาท่ีตอ้งส่งมอบสินคา้ หากบริษัทฯ ส่งมอบสินคา้
ใหก้ับลกูคา้ไม่ทนัตามก าหนดเวลา บริษัทฯ อาจตอ้งจ่ายค่าปรบัเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ล่าชา้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละก าไรของบริษัทฯ และอาจส่งผลเสียต่อช่ือเสียงและความไวว้างใจจาก
ลกูคา้รายอ่ืนๆ ท าใหเ้สียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได ้ 

บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการลา่ชา้ของการสง่มอบ บรษัิทฯ จึงไดมี้การพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามสถานะสินคา้ระหว่างการขนส่ง ท าใหบ้รษัิทฯ และลกูคา้สามารถรบัทราบ
ถึงสถานะและท่ีอยูข่องสินคา้ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไม่
สามารถรบัรองไดว้า่จะสามารถสง่มอบสินคา้ไดต้รงตามก าหนดส าหรบังานทกุงาน  เน่ืองจากความลา่ชา้บางกรณี
อาจเกิดจากปัจจยัท่ีบรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การชมุนมุ ภยัพิบตัิธรรมชาติ เป็นตน้ อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา
กลุม่บรษัิทยงัไม่เคยสง่สินคา้ไม่ทนัตามก าหนดเวลา จนตอ้งจ่ายคา่ปรบัเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การลา่ชา้ 

 
2.6 ความเสี่ยงจากการจัดหารถขนส่ง 

บรษัิทฯ ใชร้ถของกลุม่บรษัิทและจดัจา้งผูร้บัจา้งขนสง่ภายนอกในการใหบ้รกิารขนสง่ของกลุม่บรษัิทเพื่อให้
กลุม่บรษัิทมีรถขนสง่ใหบ้รกิารท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีความเสี่ยงจากการจดัหาผูร้บัจา้งขนสง่ที่ไดม้าตรฐาน
ตามท่ี บรษัิทฯ ก าหนด ใหเ้พียงพอตอ่การใหบ้รกิารกบัลกูคา้ 
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อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการจดัหาผูร้บัจา้งภายนอกท่ีไดม้าตรฐานใหเ้พียงพอ
ต่อความตอ้งการในการใหบ้ริการ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัหาผูร้บัจา้งขนส่งภายนอกท่ีชดัเจน มี
การวางแผนการขนสง่ และเป็นผูบ้รหิารและควบคมุการขนสง่ทัง้หมด 
 
2.7 ความเสี่ยงจากการพึง่พาบุคลากร 

บุคลากรเป็นปัจจยัหนึ่งในความส าเร็จของบริษัทฯ หากบริษัทฯ สญูเสียบุคลากร เจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/
หรือบุคลากรหลกัในคณะผูบ้ริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเหมาะสมและมี
คุณสมบัติเทียบเคียงมาแทนท่ีกันได ้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน การ
ด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบรษัิทฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการรกัษาทรพัยากรบุคคลของบริษัทฯ จึงไดมี้การจัดท า
แผนพฒันาทรพัยากรบคุคล โดยมุ่งเนน้พฒันาความสามารถและความรบัผิดชอบของบคุลากร การวางแนวทาง
อาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละระดบัใหช้ดัเจน รวมทัง้การจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถของแตล่ะบคุคล และเทียบเคียงกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนี ้บรษัิท
ฯ มีการสรรหาพนกังานใหม่อย่างตอ่เน่ืองเพื่อทดแทนบคุลากรท่ีอาจตอ้งสญูเสียไป และเพื่อใหมี้บคุลากรเพียงพอ
สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

 

2.8 ความเสี่ยงจากธุรกจิหยุดชะงกั 

 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption) เป็นปัญหาท่ีไดร้บัการจัดอันดบัสงูสดุ 
เพราะสามารถน าไปสู่การสญูเสียทางรายไดอ้ย่างมีนัยส าคญั ส าหรบัสาเหตขุองการหยุดชะงกั ยงัมีสญัญาณ
เตือนใหม่ๆ หลายอย่างที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายท่ีไม่ใช่ทางกายภาพหรอืภยัท่ีจบัตอ้งไม่ได ้อาทิ 
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในโลกไซเบอร ์ ความรุนแรงทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อการรา้ย ภยัธรรมชาติ และ
โรคระบาด 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจัดท าแผนความพรอ้มต่อสภาวะการวิกฤตเพ่ือรองรบัสภาวะวิกฤต หรือ
เหตกุารณฉ์กุเฉินต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือลดผลกระทบในการจากการหยุดชะงกัจากการปฎิบตัิงานหรือ
การให้บริการ เพ่ือให้ลูกคา้หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ แม้ตอ้งเผชิญกับ
เหตกุารณร์า้ยแรงและสง่ผลกระทบจนท าใหก้ารด าเนินธุรกิจตอ้งหยดุชะงกั 
 

2.9 ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ   ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้  (Risk Committee) เพ่ือก าหนด
นโยบายดา้นการบรหิารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร   รวมทัง้ก ากบัดแูลใหมี้ระบบหรือกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง   เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม  โดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบขอบเขต
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างมี
ประสทิธิผล ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้อบหมาย โดยมีขอบเขตและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบดงันี ้

1. ประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีผลตอ่องคก์ร ทัง้ความเสี่ยงจาก
ภายนอกและภายในองคก์ร 

2. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ใหค้รอบคลมุ
ถึงความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท พรอ้มทัง้ก าหนดแผนการจดัการและการบรหิารความเสี่ยง
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสี่ยงเพ่ือมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารความเสี่ยง   เป็นผูป้ฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักลา่ว รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

3.พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างตอ่เน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบรหิารความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งตามนโยบายท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

4. รายงานความเสี่ยงและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

5.ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
 

2.10 ต้นทุนเงนิเดอืนและค่าแรงของกลุ่มบริษัทอาจเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ตน้ทนุเงินเดือนและค่าแรงคิดเป็นตน้ทนุประมาณรอ้ยละ 14%  ของตน้ทนุในการใหบ้ริการของบริษัทฯ ท่ี
ผ่านมาอตัราคา่แรงในประเทศไทยมีการปรบัเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง บรษัิทฯ จึงไม่สามารถรบัรองไดว้่า อตัราคา่แรง
ในประเทศไทยจะไม่เพิ่มขึน้อีกในอนาคต ซึ่งในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ตน้ทนุค่าแรงของกลุ่มบริษัทมีการปรบัเพิ่มขึน้
ตามอัตราค่าแรงโดยรวมของประเทศท่ีเพิ่มขึน้ทัง้นี ้หากอัตราค่าแรงในประเทศไทยยังมีการปรบัเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง จะท าใหต้น้ทุนการใหบ้ริการของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ตามไปดว้ย และกลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถผลกัภาระ
ตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ใหก้บัลกูคา้ไดท้ัง้หมด ดงันัน้ หากตน้ทนุคา่แรงของบรษัิทฯ ยงัคงเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง การด าเนิน
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบรษัิทฯ อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญั 

อย่างไรก็ตาม หากตน้ทนุค่าแรงของบริษัทฯ โดยรวมมีการปรบัเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ จะใชน้โยบายควบคมุ
ตน้ทุนในส่วนอ่ืนเพ่ือรกัษาระดบัอตัราก าไรใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดน้ าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบรหิารจดัการคลงัสินคา้ และการขนส่งของกลุ่มบรษัิท ซึ่งช่วยลดการพึ่งพิง
ทรพัยากรบคุคลของกลุม่บรษัิท 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการบางส่วนในรูปของเงินตราต่างประเทศส าหรบัธุรกิจขนยา้ยในประเทศ
และตา่งประเทศและธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ ซึง่จะท าใหร้ายไดข้องบรษัิทฯ มีความเสี่ยงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ ไดบ้รหิารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยจะพิจารณา
จบัคูร่ายไดแ้ละรายจ่ายท่ีอยูใ่นรูปของเงินตราตา่งประเทศเพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 
3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทตอ้งใชเ้งินลงทนุสงู โดยกลุ่มบริษัทมียอดเงินกูท่ี้ยงัไม่ครบก าหนดใน 1 ปี
จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,295.4 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
1,619.4ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัว (Floating interest rate) ดังนั้นหากอัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดปรบัตัวสงูขึน้ กลุ่มบรษัิทฯ ก็จะมีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้ ซึ่งจะมีผลกระทบท าใหก้ าไร
ของกลุม่บรษัิทฯ ลดลง 

อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบีย้เงินกูข้องกลุ่มบริษัทฯ ท่ีกูยื้มจากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่ในปัจจุบนัอยู่ใน
อัตราไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย้เงินกูส้  าหรบัลกูคา้ชัน้ดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถาบันการเงิน
นัน้ๆ ประกอบกบัการที่แผนการจดัหาเงินทนุเพ่ือพฒันาโครงการฯ ของกลุม่บรษัิท นัน้ไม่ไดพ้ึ่งพิงการใชเ้งินกูจ้าก
สถาบนัทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่กลุ่มบริษัทฯ ยงัไดมี้นโยบายจดัหาเงินทนุและระดมทนุจากแหล่งเงินทนุ
อ่ืนๆ อยา่งสมดลุ เช่น การรว่มทนุกบัผูร้ว่มทนุอ่ืน การระดมทนุผ่านตลาดหนีแ้ละตลาดทนุ 

 

3.3 ความเสี่ยงจากการผิดเงือ่นไขสัญญาเงนิกู้กับสถาบันการเงนิ 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ไดท้  าการกูยื้มจากสถาบนัการเงินท่ีกู้มาเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินลงทนุ
ในโครงการต่างๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถมารถจ่ายช าระดอกเบีย้ หรือเงินกูยื้ม หรือปฏิบตัิตามเง่ือนไขไดต้ามท่ี
ก าหนด บรษัิทฯ อาจตอ้งจ่ายดอกเบีย้ผิดนดัช าระซึง่สงูกวา่อตัราดอกเบีย้ปกต ิหรอือาจโดนบงัคบัจ านองสนิทรพัย์
ท่ีใชค้  า้ประกนัตามสญัญาเงินกู ้ซึง่อาจมีผลท าใหบ้รษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายสงูขึน้  

อยา่งไรก็ตาม หลงัจากบรษัิทฯ ไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก 

(IPO) ก็ไดน้ าเงินดงักลา่วบางสว่น ช าระเงินกูก้ับสถาบนัการเงินเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ โดยในปีบญัชี 2563 บรษัิทฯ มี
อตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ประมาณ 1.91 เท่า และพยายามรกัษาอตัราส่วนดงักล่าว ใหไ้ม่เกิน 2.5 
เท่า และพิจารณาการระดมทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ นอกเหนือจากการกูเ้งิน หากมีโครงการท่ีตอ้งลงทนุเพิ่มเตมิ 
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3.4 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิประโยชนท์างภาษีทีไ่ด้รับอนุมัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บโีอไอ”) 

บรษัิทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากบตัรส่งเสรมิการลงทนุท่ีไดร้บัจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุในการ
ด าเนินธุรกิจคลงัสินคา้เพ่ือรบัฝากสินคา้ควบคมุอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งใหส้ิทธิประโยชนก์ับกลุ่มบริษัท
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขการอนมุตัิสิทธิประโยชนข์องบีโอไอก าหนดใหบ้รษัิทท่ีไดร้บับตัรส่งเสรมิการ
ลงทนุของกลุ่มบรษัิท กล่าวคือ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค ("JWDP") บรษัิท เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จ ากดั ("JPK") 

และบรษัิท แปซิฟิค หอ้งเย็น จ ากดั ("PCS") ตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีส าคญัเพ่ือรกัษาสิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บัจากบี
โอไอและเพื่อใชส้ิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีดงัตอ่ไปนี ้

- รายงานฐานะทางการเงิน สดัสว่นผูถื้อหุน้และเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีส  าคญั 

- จดัใหมี้ระบบปอ้งกนัและควบคมุการก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่สภาพแวดลอ้ม และ 

- ตอ้งมีผูถื้อหุน้ชาวไทยถือหุน้ในบรษัิทฯ ท่ีไดร้บัสทิธิประโยชนเ์ป็นสดัสว่นไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 51.00 

ในอนาคตบริษัทท่ีไดร้บับัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มบริษัทดังกล่าว อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ  
ก าหนดและเง่ือนไขทกุขอ้ภายใตก้ารอนมุตัิจากบีโอไอได ้ซึ่งอาจท าใหบ้รษัิทดงักล่าวเสียสิทธิประโยชนท์างภาษี
และสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีไดร้บัอนมุตัิจากบีโอไอ ทัง้นีก้ารสญูเสียสิทธิประโยชนด์งักล่าวอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจโอกาสทางธุรกิจฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ  

ทั้งนี ้จนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขภายใตก้ารอนมุตัิจากบีโอไอแต่อยา่งใด 
 
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบยีบ 
 
4.1 ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกจิภายใต้สัญญาสัมปทานกับหน่วยงานภาครัฐและการตคีวามของ
คู่สัญญา 

ในการประกอบธุรกิจ บรษัิทฯตอ้งท าสญัญาทัง้กบัหน่วยงานของรฐัและเอกชนดว้ยกนัเป็นจ านวนมาก เช่น 
สญัญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลงัสินคา้อันตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบงักับการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
สญัญาเช่าที่ดินท่าเรอืแหลมฉบงั  เป็นตน้ ดงันัน้ จงึอาจมีความเห็นท่ีแตกตา่งกนัในเง่ือนไขขอ้ความในสญัญาหรอื
ขอ้ก าหนดในการปฏิบตัิตามสญัญา และบริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่า ภาครฐัจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้
สมัปทาน หรือขยายขอบเขตการใหส้มัปทาน และบริษัทฯ จะไดเ้ขา้ท าสญัญาสมัปทานใหม่ส  าหรบัการขยาย
ขอบเขตการใหบ้รกิารหรอืไม่ เน่ืองจากเป็นการพิจารณาและดลุยพินิจของหน่วยงานของรฐัแตเ่พียงฝ่ายเดียว  
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4.2 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการทีต่้องปฏบิตัติามข้อบังคับของกฎระเบยีบต่างๆ ทีอ่าจท าให ้
บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยมีการคุ้มครอง
สิ่งแวดลอ้ม รวมถึงความปลอดภยั และอนามยัในการท างานของพนกังาน ดว้ยเหตนีุก้ลุม่บรษัิทจงึตอ้งปฏิบตัิตาม
มาตรฐานตา่งๆ รวมถึงการจดัหาพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นดงักลา่วเพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดแูลการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การดูแลระบบควบคุมคุณภาพ  และการก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ และหากกฎหมายและกฎระเบียบดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลง การประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษัิท 
และการบริหารจัดการทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทจะตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย
เหลา่นีด้ว้ย 

กลุม่บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายและคาดวา่จะมีค่าใชจ้่ายอยา่งตอ่เน่ืองในการประกอบธุรกิจเพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิได้
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ และค่าใชจ้่ายเหล่านีอ้าจเพิ่มขึน้ในอนาคต ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนด
ดงักล่าว กฎหมายก าหนดค่าปรบัในจ านวนท่ีสงู รวมถึงหน่วยงานก ากับดแูลมีอ านาจออกค าสั่งบงัคบั (รวมถึง
ค าสั่งหยุดประกอบกิจการ) และก าหนดมาตรการทางอาญาเม่ือมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดังกล่าว ขอ้ก าหนด
ทางดา้นกฎหมายสิ่งแวดลอ้มบางประการก าหนดใหมี้การตรวจสอบท่ีเครง่ครดั รวมทัง้ก าหนดความรบัผิดส าหรบั
คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งแวดลอ้มขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมายสิ่งแวดลอ้มดงักลา่วยงัอาจก าหนดความรบัผิดใน
กรณีท่ีเกิดการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพยส์ินอันเน่ืองมาจากการมีหรือการใช้สารท่ีเป็น
อันตราย ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะคาดการณถ์ึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวและ
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วซึง่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินธุรกิจหรอืผลประกอบการของบรษัิทฯ 

แม้ว่าผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะเช่ือว่าการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันนั้นมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ส  าคญั บรษัิทฯ อาจไม่สามารถรบัรองไดว้า่หน่วยงานก ากบัดแูลจะไม่ก าหนดกฎระเบียบเพิ่มเติมหรอื
เพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าปรบัอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ซึ่งอาจท าใหก้ลุ่มบรษัิทมีค่าใชจ้่าย
เพิ่มขึน้อย่างมากและอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจโอกาสทางธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

 

4.3 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการด าเนินงาน 

ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บรษัิทนัน้มีความเสี่ยงจากการถกูฟ้องรอ้งจากการใหบ้รกิาร เช่น ความเสี่ยง
จากการถูกฟ้องรอ้งจากความเสียหาย ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องรอ้งจากการสญูหายของสินคา้ รวมทัง้ความ
เสี่ยงจากการถูกฟ้องรอ้งจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท างาน ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรพัยส์ินทัง้ในส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ลกูคา้ของบริษัทฯ หรือในกรณีท่ีอุบตัิเหตมีุความรุนแรง เช่น การเกิดเพลิง
ไหมห้รือระเบิดหรือรั่วไหลจากสารเคมีหรือสินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้อนัตราย อาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่
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ชีวิตและทรพัยส์ินแก่บคุคลอ่ืนท่ีอยูใ่นหรอืโดยรอบบรเิวณคลงัสนิคา้ดว้ย ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีการจดัเก็บสนิคา้อนัตราย
ประเภทสินคา้ท่ีติดไฟง่าย และสารเคมีท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการสดูดมหรือสมัผสัในคลงัสินคา้อันตราย 
โดยบริษัทฯ ไดท้  าประกันภัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึงสินคา้ท่ีรบัฝากใน
คลงัสินคา้ของกลุม่บรษัิท และระบคุวามรบัผิดชอบสงูสดุของบรษัิทฯ ในกรณีท่ีสินคา้เกิดไดร้บัความเสียหายไวใ้น
สญัญากบัลกูคา้ของบรษัิทฯ อย่างไรก็ตาม การท าประกนัภยัของบรษัิทฯ ดงักล่าวอาจ อาจมิไดค้รอบคลมุความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ไดท้ัง้หมด เช่นการเกิดเหตรุา้ยแรงจากความประมาท หรอืไม่ระมดัระวงัของพนกังานผูป้ฏิบตัิ
หนา้ท่ีนัน้ๆ จนท าใหเ้กิดความเสียหายแก่สินคา้ของลูกคา้ และอาจเป็นไปไดว้่ามูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึน้มี
จ านวนมากกวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของบรษัิทฯ และลกูคา้อาจมีการฟอ้งรอ้งบรษัิทฯ เพื่อเรยีก
คา่เสียหายมากกวา่ท่ีระบคุวามรบัผิดชอบสงูสดุตามสญัญา 

 
4.4 ความเสี่ยงจากกฎระเบยีบของหน่วยงานทีก่ ากับดแูล 

ธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจาก 

ปัญหาการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคมุ ( IUU Fishing) ท่ียงัไม่คลี่คลาย ท าให้
ผูผ้ลิต อาหารทะเลแปรรูปส่งออกจ าเป็นตอ้งคงระดบัวตัถดุิบคงเหลือส าหรบัเตรยีมการผลิตอยู่ในระดบัต ่า ตัง้แต่
ไตรมาส 2/2559 เป็น ตน้มา จึงเป็นเหตใุหมี้รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม เพื่อรบัมือกบัสถานการณ์
ดงักลา่ว บรษัิทฯมีการหาสินคา้ควบคมุอณุหภมูิประเภทอ่ืนๆเขา้มา จดัเก็บในคลงัสินคา้เพิ่มเติม เช่น สตัวปี์กและ
สินคา้เกษตรแปรรูป เพ่ือทดแทนสินคา้ประมงที่มีปรมิาณลดลง นอกจากนี้ ยงัมีการควบคมุตน้ทนุผนัแปรตา่งๆให้
อยู่ในระดบัต ่าเพ่ือยงัคงอตัราก าไรไว ้ซึ่งในปัจจบุนัธุรกิจฯ มีสินคา้สตัวปี์กท่ีเขา้ฝากในคลงัสินคา้และงานรบัจา้ง
ผสมชีสในเขตหอ้งเย็นปลอดอากรเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 
4.5 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ธุรกิจโลจิสติกสเ์ป็นธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรฐับาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
นโยบายของรฐับาลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดแ้ก่ นโยบายทางดา้นการเก็บภาษี เช่น 
อตัราภาษีอากรน าเขา้และส่งออกสินคา้ นโยบายพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั นโยบายการลงทนุของภาคเอกชนใน
พืน้ท่ีทา่เรอืแหลมฉบงั นโยบายเก่ียวกบัเขตปลอดอากร ซึง่หากรฐับาลหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายไปในทิศทางลบ เช่น เพิ่มอตัราภาษีน าเขา้ หรอืการปรบัลดพืน้ท่ีลงทนุของภาคเอกชน ยกเลิกสญัญาเช่า
ในเขตท่าเรอืแหลมฉบงั ยกเลิกสญัญาสมัปทาน หรอืยกเลิกผลประโยชนส์  าหรบัเขตปลอดอากร อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ผลตอบแทนตอ่ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ มีการเฝา้ติดตามนโยบายของรฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปรบัแผนการลงทนุ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณใ์นปัจจบุนั เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาลหรอืหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.6 ความเสี่ยงในด้านการถกูควบคุมเสียงของทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้จากผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 

กลุม่นายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา และกลุม่นายจิตชยั นิมิตรปัญญา จะถือหุน้ในบรษัิทฯ เป็นสดัสว่นทัง้สิน้
รอ้ยละ 62.76 ของจ านวนทุนเรียกช าระแลว้ทัง้หมด นอกจากนี ้คุณชวนินทร ์บัณฑิตกฤษดา คุณจิตชัย นิมิตร
ปัญญา คณุอจัฉรา นิมิตรปัญญา ยงัด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารและกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบรษัิทฯ ดว้ย 
จึงท าใหก้ลุ่มนายชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา และกลุ่มนายจิตชยั นิมิตรปัญญา มีอ านาจในการควบคมุการบรหิาร
จัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัง้
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนท่ีตอ้งใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เรื่องท่ีกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดงันัน้ จงึเป็นการยากท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืน
จะสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งท่ีกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้รหิารใหส้อดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบรษัิท
จดทะเบียน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ี การมอบอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดัเจน ไม่ก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 
5. ความเสี่ยงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม 
 
5.1 ความเสี่ยงด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ปัจจุบันทั่วโลกต่างใหค้วามส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิของโลกท่ีรอ้นขึน้ อาจ
ก่อใหเ้กิดภยัธรรมชาติตา่งๆ เช่น ภยัแลง้ น า้ทว่ม สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนิน
ธุรกิจหลกัของบรษัิท คือคลงัและลานจดัเก็บสนิคา้ ท่ีอาจเกิดน า้ทว่มท าใหส้ินคา้ของลกูคา้เสียหาย หรอืกระทบตอ่
ธุรกิจขนสง่ ท่ีอาจท าใหไ้ม่สามารถสง่สินคา้ไปยงัปลายทางได ้  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญั และมีการบริหารจดัการเพ่ือมุ่งเนน้การเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณการ
ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซนแ์ละก๊าซเรอืนกระจก ท่ีเป็นตน้เหตขุองภาวะโลกรอ้น โดยบรษัิทฯ มีการด าเนินการ
ดงันี ้

- ติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตยบ์นคลงัสินคา้ เพ่ือทดแทนการใชไ้ฟฟ้า ช่วยลดลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

- น าเทคโนโลยีการจดัเก็บสินคา้อตัโนมตัิ หรือ Automated Storage Retrieval System (ASRS) มาใช ้จากเดิมท่ีใช้
รถโฟคลฟิท ์ซึง่ตอ้งใชน้ า้มนัในการขบัเคลื่อน เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานและช่วยลดการ
ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซน ์
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- รถขนสง่ของบรษัิททกุคนัมีการติด GPS และใชร้ะบบซอฟตแ์วรใ์นการค านวนเสน้ทางการขนสง่ เพื่อใหไ้ด้
ระยะทางท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ ช่วยลดกระใชน้ า้มนัและการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซน ์

-  


