ปั จจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ กลุ่มบริษัททั้งในปั จจุบนั
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการลงทุน (Strategic and Investment Risk)
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ทงั้ ในส่วนคลังสินค้าและการขนส่ง ปั จจุบนั มีผูใ้ ห้บริการใน
ลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับบริษัทฯ ดังนัน้ หากมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้ หรือมีผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามา
อาจทําให้มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการแข่งขันอาจทําให้บริษัทฯ มีลกู ค้าน้อยลง หรืออาจทําให้
บริษัทฯ ต้องลดราคาสําหรับการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลทําให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง และอาจมีผลกระทบ
ทํากําไรของบริษัทฯ ลดลงด้วย
บริษัทฯ มีการตอบสนองต่อความเสีย่ งดังกล่าว ดังนี ้
-

-

ยกระดับความสามารถของการให้บริการต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ดังจะเห็นได้วา่ บริษัทฯ ได้รบั
มาตรฐานและรางวัลต่างๆ เป็ นจํานวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ มองว่ามาตรฐานและรางวัลต่างๆ ทําให้บริษัทฯ
มี ความได้เปรียบในการเสนองานให้กับลูกค้า และเพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน กับ คู่แข่งที่มาจาก
ต่างประเทศ
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นของตัวเองเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงและนําเสนอบริการ
ให้กบั ลูกค้าได้ตามต้องการ รวมทัง้ ลดค่าใช้จา่ ยและเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองงานแก่ลกู ค้า

1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าให้กบั ลูกค้าของบริษัทฯ ซึง่ ความต้องการของสินค้า
ดังกล่าวสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดังนัน้ หากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประสบกับภาวะชะลอตัว ความต้องการคลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้าดังกล่าวอาจลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และกําไรของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้ทาํ การขยายขอบเขตการให้บริการของ
บริษัทฯ ไปยังสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทรถยนต์ สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
ซึ่งการขยายขอบเขตไปยังสินค้าหลายๆ ประเภท ทําให้บริษัทฯ ไม่พึ่งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป
และช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับ
ภาวะชะลอตัวในภาพรวมการให้บริการสินค้าในหลายประเภทอาจไม่สามารถช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้
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1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความมั่นคงทางการเมืองเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าสูง และใช้ระยะเวลานานในการดําเนินโครงการ หากการเมืองภายในประเทศไม่ม่นั คง
หรือมีเหตุการณ์ความรุ นแรง อาจส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจของนักลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้การลงทุนในประเทศ
ลดลง เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว นอกจากนี ้ ความไม่ม่นั คงทางการเมือง และการเปลี่ยนขัว้ อํานาจทางการเมืองอาจ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย กฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศจะมี
ปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมสําหรับบริษัทฯ จากความไม่คนุ้ เคยในการทําธุรกิจ วัฒนธรรมพืน้ เมือง กฎหมาย ข้อบังคับ
ตลอดจนสภาพภูมิอ ากาศ และปั จ จัย ทางธรรมชาติ นอกจากนัน้ นโยบายและแผนการขยายตลาดให้บริก ารไปยัง
ต่างประเทศ อาจทําให้ บริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้ามากขึน้ เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติจาํ นวน
มากที่อ าจให้บ ริก ารในลักษณะใกล้เคีย งกัน บริษัท ฯ ได้ใ ห้ค วามสําคัญ ในการลงทุน ในต่างประเทศ โดยจะทํา การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็ นส่วนประกอบในการตัดสินใจในการลงทุน โดยหากเงินลงทุนมีจาํ นวนที่
ค่อนข้างสูง บริษัทฯ อาจพิจารณาเพื่อหาผูร้ ว่ มลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในประเทศดังกล่าว เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการ ลงทุนในประเทศนัน้ ๆ
1.5 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ต่อสัญญาการใช้บริการกับบริษัทฯ
รายได้ของบริษัทฯ ส่วนหนึง่ มาจากลูกค้าของบริษัทฯ ที่ทาํ สัญญากับบริษัทฯ เป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า
หากลูกค้าเหล่านี ้ ไม่ต่อสัญญาเมื่อสัญญาการให้บริการหมดอายุ อาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้ และทําให้กาํ ไรของ
บริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรือ่ งดังกล่าวเป็ นอย่างดี บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการให้บริการที่ดีเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าต่อสัญญากับบริษัทฯ เมื่อสัญญาการให้บริการหมดอายุ นอกจากนัน้ บริษัทฯ
ได้ใ ห้ฝ่ ายขายของบริษัท ฯ ทํา การหาลูก ค้า เพิ่ม เติม ตลอดเวลาเพื่อ ทดแทนลูก ค้า รายเดิม ในกรณีที่ล กู ค้า รายนัน้ ๆ
ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาบริการกับบริษัทฯ
1.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอันตราย ณ
ท่าเรือแหลมฉบัง
บริษัทฯ มีรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาลงทุนบริหาร และประกอบการคลังสินค้าอันตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2576 หลังจากสัญญาหมดอายุ บริษัทฯ อาจจะต้องขอต่อสัญญากับการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสัญญาดังกล่าวได้ บริษัทฯ อาจสูญเสียรายได้และกําไรที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญา
ดัง กล่า ว ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ตระหนัก ถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็ น อย่างดี บริษัท ฯ จึง ทํา การขยายการให้บ ริการในส่วนอืน่
เพื่อลดผลกระทบจากการพึ่งพิงรายได้จากสัญญาดังกล่าว
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ควบคุมดูแลให้มีการดําเนินการตามสัญญา อย่างถูกต้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
การท่าเรือแห่งประเทศไทยในกรณีที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องเลือกผูป้ ระกอบการคลังสินค้าอันตรายเมื่อหมด
สัญญา
1.7 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดนิ หรือสัญญาสัมปทานต่างๆ
คลังสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตงั้ อยู่บนที่ดินของบุคคลอื่น หรือใช้สินทรัพย์ของผูอ้ ื่นตามสัญญาสัมปทาน ซึ่ง
หากสัญญาต่างๆ หมดอายุ และบริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาเพื่อต่อสัญญาได้ หรือบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญา อาจส่งผล
กระทบทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯ แก่ลกู ค้าได้ ซึ่งจะมีผลทําให้รายได้ และกําไรของบริษัทฯ ลดลง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงจัดทําสัญญาส่วนใหญ่เป็ นสัญญาระยะยาว เพื่อให้ความสามารถ
ในการให้บริการของบริษัท ฯ เป็ น ไปอย่างต่อ เนื่อ ง โดยจํากัดให้มีส ญ
ั ญาระยะสัน้ (น้อ ยกว่า 3 ปี ) ในกรณีที่บริษัทฯ
ต้อ งการใช้พื น้ ที่เ พีย งชั่ว คราว หรือ ในกรณีที่บ ริษัท ฯ มองว่า อาจจะทํา การย้า ยคลัง สิน ค้า ไปยัง พื น้ ที่ใ หม่ที่มีค วาม
ได้เปรียบทางด้าน โลจิสติกส์ในอนาคตเท่านัน้
1.8 ความเสี่ยงในการจัดหาทีด่ นิ เพื่อการขยายกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซือ้ ที่ดิน โดยมุ่งเน้นที่จะจัดหาที่ดินที่มีศกั ยภาพและสามารถนํามาพัฒนาโครงการ
ได้ท นั ที ดัง นัน้ กลุม่ บริษัท ฯ จึง ไม่มีน โยบายในการซื อ้ ที่ดิน สะสม (Land Bank) โดยที่ย งั ไม่มีแ ผนการพัฒ นาไว้เป็ น
จํานวนมากๆ เพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคต แต่เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ จึงทําให้มีการแข่งขันเพื่อซือ้
หรือเช่าที่ดินในทําเลที่ดีระหว่างผูป้ ระกอบการต่างๆ จึงอาจทําให้กลุม่ บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ราคาที่ดินมีการ
ปรับตัวสูงขึน้ หรือการที่กลุม่ บริษัทจะไม่สามารถจัดซือ้ ที่ดินในทําเลที่ตงั้ ที่ตอ้ งการภายในต้นทุนที่ตอ้ งการได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ตน้ ทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ สูงขึน้ หรือบริษัทฯ อาจตัดสินใจไม่ลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน อาจจะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดทําแผนการสํารวจและจัดซือ้ ที่ดินให้สอดคล้องกับการนําไปพัฒนาโครงการ
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินได้อย่างรวดเร็วเมื่อบริษัทฯ มีโครงการใหม่
1.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามันเชือ้ เพลิง
นํา้ มันเชือ้ เพลิงเป็ นต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งของกลุม่ บริษัท ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาราคานํา้ มันดิบใน
ตลาดโลกมีความผันผวนสูง และปรับตัว โดยเฉลีย่ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคานํา้ มันเชือ้ เพลิงในประเทศปรับตัว
สูงขึน้ การปรับตัวเพิ่มขึน้ ของราคานํา้ มันเชือ้ เพลิงเพิ่มต้นทุนในการให้บริการขนส่งของกลุม่ บริษัท และอาจส่งผลกระทบ
ต่อกําไรของบริษัทฯ ได้
ทัง้ นี ้ กลุม่ บริษัทได้คาํ นึงถึงโครงสร้างต้นทุนในการกําหนดอัตราค่าบริการขนส่งของกลุม่ บริษัท โดยสัญญาการ
ให้บริการระหว่างกลุม่ บริษัท กับลูกค้าระบุอย่างชัดเจนในการสงวนสิทธิ์ให้กบั กลุม่ บริษัทในการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ
อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของต้นทุนนํา้ มันเชือ้ เพลิง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากปรับตัวเพิ่มขึน้ ของต้นทุนนํา้ มัน
เชือ้ เพลิงได้
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1.10ความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้า
บริษัท ฯ มีต น้ ทุน คงที่ในการให้บ ริการต่างๆ ไม่ว ่า จะเป็ นคลังสิน ค้าสําหรับ สิน ค้าทั่ว ไป คลังสิน ค้าควบคุม
อุณ หภูมิแ ช่เ ย็น และแช่แ ข็ง พื น้ ที่จ อดพัก รถยนต์ (Automotive Yard) เช่น ต้น ทุน ค่า เสื่อ มราคาของคลัง สิน ค้า และ
อุปกรณ์ ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน และต้นทุนดอกเบีย้ เป็ นต้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษัทฯ
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจมีผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีกาํ ไรน้อยลง และอาจทําให้สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดน้อยลง
ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในการลงทุนแต่ละครัง้ ก่อนการก่อสร้าง หรือ สั่งซือ้ เครื่องจักรและรถยนต์เพื่อให้บริการ
ในการขนส่ง บริษัทฯ จะทําการสอบถามความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการดังกล่าวก่อน หรือในกรณีที่สามารถทํา
ได้ บริษัทฯ อาจลงนามในสัญญากับลูกค้ารายสําคัญก่อนการก่อสร้างหรือสั่งซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษัทฯ จะสามารถจัดหาลูกค้าได้อย่างพอเพียงในบางโอกาสบริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินโครงการโดยเช่าคลังสินค้า
จากผูอ้ ื่น หรือใช้วิธีการจัดหาบริการจากผูใ้ ห้บริการรายอื่นแก่ลกู ค้า เพื่อลดจํานวนเงินลงทุนที่บริษัทฯ จะต้องใช้ในการ
ขยายกิจการและลดความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว
1.11ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจโลจิสติกส์เป็ นธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
นโยบายของรัฐบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายทางด้านการเก็บภาษี เช่น อัตรา
ภาษี อากรนําเข้าและส่งออกสินค้า นโยบายพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง นโยบายการลงทุนของภาคเอกชนในพืน้ ที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง นโยบายเกี่ยวกับเขตปลอดอากร ซึ่งหากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปใน
ทิศทางลบ เช่น เพิ่มอัตราภาษี นาํ เข้า หรือการปรับลดพืน้ ที่ลงทุนของภาคเอกชน ยกเลิกสัญญาเช่าในเขตท่าเรือแหลม
ฉบัง ยกเลิกสัญญาสัมปทาน หรือยกเลิกผลประโยชน์สาํ หรับเขตปลอดอากร อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการเฝ้าติดตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบ นั และอนาคต เพื่อ ลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.12ความเสี่ยงในการจัดหาคูค่ ้า
บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงของคู่คา้ โดยคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ
ของคู่คา้ จากการวิเคราะห์ความสําคัญของคู่คา้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
ก) การวิเคราะห์การใช้จ่าย (Spending Analysis) ครอบคลุมการจัดซือ้ และจัดหาทุกประเภท การใช้จ่าย
ของคู่คา้ ทุกราย ที่มียอดการใช้จ่ายสูง (Top Vendor)
ข) การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการของคู่คา้
มุ่งเน้นการระบุความเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององค์กรในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง เช่น การใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ
หรือไม่ซือ้ สารเครมีที่มีสว่ นผสมของสารต้องห้าม เป็ นต้น
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ค) การวิเคราะห์ความสําคัญของคู่คา้ (Critical Analysis) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี ้
• บริษัทฯ มียอดค่าใช้บริการผ่านคู่คา้ สูง
• ส่วนประกอบหรือบริการที่สาํ คัญต่อการให้บริการของบริษัทฯ
• ไม่สามารถหาผูใ้ ห้บริการเจ้าอื่นทดแทนได้ สินค้าทดแทนยาก
• มีสถานะหรือความสัมพันธ์พิเศษกับบริษัทฯ เช่น เป็ นบริษัทแม่
ง) การจัดทํามาตราการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากคู่คา้ (Mitigation Measures) พิจารณาจากผล
การประเมินความเสี่ยงและความสําคัญสูง โดยมีมาตราการหลักๆ ดังนี ้
• คู่คา้ หลัก (Critical Supplier) หมายถึง คู่คา้ ที่มียอดการใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงในระดับสูงมาก
หรือสูง สินค้าทดแทนยากและอยูใ่ นกลุม่ ของชิน้ ส่วนหรืออุปกรณ์ที่สาํ คัญ โดยจะถือว่าคู่คา้ เหล่านีจ้ ดั
อยู่ใ นกลุม่ มีค วามเสี่ย งสูง ที่จ ะต้อ งได้ร บั การตรวจสอบทุก ปี มีก ารเยี่ย มชมพื น้ ที่ และสัม ภาษณ์
ผูจ้ ดั การและพนักงาน ทัง้ นี ้ คู่คา้ ดังกล่าวต้องกําหนดแผน และแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง
และความรุ นแรงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ ต้องมีแผนการตรวจสอบเพื่อการดําเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิอย่างยั่งยืนของคู่คา้ บริษัทฯ เพื่อให้ม่นั ใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• คู่คา้ รอง (Non-Critical Supplier) หมายถึง คู่คา้ ที่มียอดการใช้ปานกลางหรือตํ่าและความเสี่ยงอยู่
ในระดับปานกลางหรือตํ่า จะต้องผ่านการประเมินคู่คา้ (Supplier Evaluation) หรือการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานตามแนวทางการปฏิบตั ิอ ย่างยั่งยืน ของคูค่ า้ และผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หน่วยงาน ผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (Operation Risk)
2.1 ความเสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษ ัท ฯ ได้น ํา ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มาใช้ใ นการบริห ารคลัง สิน ค้า เพื ่อ เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพ
ในการดํา เนิน งาน และลดต้น ทุน ของกลุม่ บริษัท โดยระบบดัง กล่า วครอบคลุม ตัง้ แต่ก ระบวนการรับ สิน ค้า จนถึง
กระบวนการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้า ดังนัน้ หากระบบดังกล่าวมีความผิดพลาดอย่างมีนยั สําคัญ เช่น เกิดการติดไวรัส
ในระบบทําให้ขอ้ มูลสูญหายอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบสํารองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสียหายของ
ข้อมูล รวมทัง้ ยังได้ จัดจ้างบริษัท ไดนามิคไอที โซลูช่ัน จํากัด ("DITS") ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการพัฒนา
ซ่อมแซม และบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ บริษัทให้มีเสถียรภาพ ทําให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขระบบ
ในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว
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2.2 การประท้วงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ
หากพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยร่วมกันประท้วง หรือนัดหยุดงาน หรือหากบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัท ย่อ ยไม่ส ามารถเจรจา เพื่อ ระงับ การนัด หยุด งานของพนัก งานดัง กล่า วได้ บริษัท ฯ อาจประสบปั ญ หาธุร กิจ
หยุดชะงัก และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึน้ อันเป็ นผลมาจากค่าแรงที่สงู ขึน้ หรือผลประโยชน์ที่ตอ้ ง
จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ แม้ว่าในปั จจุบนั พนักงานของกลุม่ บริษัทฯ มิได้เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และกลุม่ บริษัทฯ
ไม่ได้ทาํ การตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใดๆ อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หาก
พนัก งานของบริษัท ฯ เข้า ร่ว มสหภาพแรงงาน และกลุม่ บริษัท ฯ ไม่ส ามารถเจรจาตกลงกับ สหภาพแรงงานหรือไม่
สามารถเจรจาเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุม่ บริษัทฯ ได้สาํ เร็จ หรือหากกลุม่ บริษัทฯ ประสบกับภาวะธุรกิจหยุดชะงัก
หรือประสบปั ญหาด้านแรงงานในโรงงานใดๆ ของกลุม่ บริษัทแล้ว กลุม่ บริษัทอาจได้รบั ผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการ
อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปั ญหาพนักงานนัดหยุดงานหรือประท้วงแต่อย่าง
ใด เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ และปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีสวัสดิการ
และสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี
2.3 ความเสี่ยงจากประกันภัยของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือภาระผูกพันทั้งหมด
แม้ว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายทําประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินค้ารับฝากและสินทรัพย์หลักของกลุม่ บริษัท บริษัทฯ ยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเนื่องทัง้ หมด อาทิ ความ
เสียหายซึ่งเกิดขึน้ จากสงครามและภัยก่อการร้าย หรือในกรณีที่มลู ค่าความเสียหายมากกว่าจํานวนเงินประกันภัย และ
บริษัท ฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่บ ริษัทประกันภัย ไม่ส ามารถจ่า ยค่าสิน ไหมทดแทนตามที่ร ะบุไ ว้ในกรมธรรม์ได้
นอกจากนี ้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสม หากราคาของกรมธรรม์ปรับตัว
สูงขึน้ ซึ่งทัง้ หมดอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการติดตามควบคุมเพื่อพิจารณาให้วงเงินประกันภัยสามารถครอบคลุมความเสียหายได้
ทัง้ จํานวน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะทําการพิจารณาเงื่อนไขและวงเงินทุกครัง้ ที่มีการต่อประกัน
2.4 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
ความรับผิดชอบของกลุม่ บริษัทฯ ในการให้บริการขนส่งสินค้าเริ่มตัง้ แต่การรับสินค้า และจะสิน้ สุดเมื่อได้สง่
มอบสินค้าให้กบั ลูกค้า ทัง้ กระบวนการขนส่งสินค้ามีความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาด หรือเกิดอุบตั ิเหตุที่สง่ ผลให้
สินค้าเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายตามมา ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รายได้
และกําไรของกลุม่ บริษัท ที่ผา่ นมา กลุม่ บริษัทไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุรา้ ยแรงที่สง่ ผลต่อการดําเนินงาน ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการ
ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินค้าจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
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บริษัทฯ มีนโยบายทําประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัททัง้ หมด นอกจากนี ้ บริษัทฯ
ระบุเงื่อนไขในการรับผิดชอบความเสียหายอย่างชัดเจน รวมถึงระบุความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ หากเกิดความ
เสียหายในสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า เพื่อเป็ นการลดภาระและความขัดแย้งระหว่างบริษัทฯ กับ
ลูกค้าที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการกําหนด KPI ของพนักงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
ความระมัดระวังในการทํางาน เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ และจัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับความรู แ้ ละการปฏิบตั ิงาน
ด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ
2.5 ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตามกําหนดเวลา
สัญญาให้บริการขนส่งของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะระบุเวลาที่ตอ้ งส่งมอบสินค้า หากบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าให้กบั
ลูกค้าไม่ทนั ตามกําหนดเวลา บริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากการล่าช้า ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และกําไรของบริษัทฯ และอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้ารายอื่นๆ ทําให้
เสีย โอกาสทางธุร กิจในอนาคตได้ บริษัท ฯ ได้ต ระหนัก ถึงความเสีย หายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการล่า ช้าของการส่งมอบ
บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามสถานะสินค้าระหว่างการขนส่ง ทําให้บริษัทฯ และ
ลูกค้าสามารถรับทราบถึงสถานะและที่อยู่ของสินค้า ตลอดจนแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกําหนดสําหรับงานทุกงาน เนื่องจากความ
ล่าช้าบางกรณีอาจเกิดจากปั จจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การชุมนุม ภัยพิบตั ิธรรมชาติ เป็ นต้น
2.6 ความเสี่ยงจากการจัดหารถขนส่ง
บริษัทฯ ใช้รถของกลุม่ บริษัทและจัดจ้างผูร้ บั จ้างขนส่งภายนอกในการให้บริการขนส่งของกลุม่ บริษัท เพื่อให้
กลุม่ บริษัทมีรถขนส่งให้บริการที่หลากหลาย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการจัดหาผูร้ บั จ้างขนส่งที่ได้มาตรฐานตามที่
บริษัทฯ กําหนด ให้เพียงพอต่อการให้บริการกับลูกค้า
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปั ญหาในการจัดหาผูร้ บั จ้างภายนอกที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในการให้บริการ นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาผูร้ บั จ้างขนส่งภายนอกที่ชดั เจน มีการวาง
แผนการขนส่ง และเป็ นผูบ้ ริหารและควบคุมการขนส่งทัง้ หมด
2.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
บุคลากรเป็ นปั จจัยหนึ่งในความสําเร็จของบริษัทฯ หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากร เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคลากรหลักในคณะผูบ้ ริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่งที่เหมาะสม และมีคณ
ุ สมบัติ
เทียบเคียงมาแทนที่กนั ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
อย่า งไรก็ดี บริษัท ฯ ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ในการรัก ษาทรัพ ยากรบุค คลของบริษัท ฯ จึง ได้มีก ารจัด ทํา
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชีพ
(Career Path) ของบุคลากรในแต่ละระดับให้ชดั เจน รวมทัง้ การจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู ค้ วามสามารถ
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ของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงกับผูป้ ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงได้มีการดูแลมอบสวัสดิการ
และจ ดั ตั ง้ โครงการต่า งๆ เพื ่อ ให พ้ น กั งานมีค วามส ขุ ความมั ่น คง และมีค วามผูก พ นั ก บั บริษ ัท ฯ เช่น
การส่งเสริมพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของพนักงาน กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร และการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงานในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและปลอดภัย นอกจากนี ้ เพื่อการกํากับดูแลการสรรหา
บุคลากรและติดตามอัตรากําลังคนของหน่วยงานต่างๆ ให้มีจาํ นวนเพียงพอ และสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
2.8 ความเสี่ยงจากธุรกิจหยุดชะงัก
ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption) เป็ นปั ญหาที่ได้รบั การจัดอันดับสูงสุด เพราะ
สามารถนําไปสูก่ ารสูญเสียทางรายได้อย่างมีน ยั สําคัญ สํา หรับ สาเหตุข องการหยุดชะงักยังมีส ญ
ั ญาณเตือนใหม่ๆ
หลายอย่างที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่ไ ม่ใช่ทางกายภาพหรือ ภัยที่จบั ต้องไม่ไ ด้ อาทิ เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ในโลกไซเบอร์ ความรุ นแรงทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการจัดทําแผนความพร้อมต่อสภาวะการวิกฤตเพื่อรองรับสภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ นี ้ เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักจากการปฎิบตั ิงานหรือการให้บริการ
เพื่อให้ลกู ค้าหรือผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ แม้ตอ้ งเผชิญกับเหตุการณ์รา้ ยแรงและส่งผล
กระทบจนทําให้การดําเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก
2.9 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงที่ปรับเพิ่มสูงขึน้
ในปั จจุบนั ธุรกิจคลังสินค้ามีความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนแรงงาน และการปรับตัวของค่าแรงที่สงู ขึน้ ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดําเนินธุรกิจ ที่ผ่านมา อัตราค่าแรงในประเทศไทย มีการปรับเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับรองได้วา่ อัตราค่าแรงในประเทศไทยจะไม่เพิ่มขึน้ อีกในอนาคต ซึ่งในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ต้นทุน
ค่าแรงของกลุม่ บริษัทมีการปรับเพิ่มขึน้ ตามอัตราค่าแรง โดยรวมของประเทศที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ หากอัตราค่าแรงในประเทศ
ไทยยังมีการปรับเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง จะทําให้ตน้ ทุนการให้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ตามไปด้วย และกลุม่ บริษัทอาจ
ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ให้กบั ลูกค้าได้ทงั้ หมด ดังนัน้ หากต้นทุนค่าแรงของบริษัทฯ ยังคงเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง การดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รบั ผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้นาํ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า
และการขนส่งของกลุม่ บริษัท ซึ่งช่วยลดการพึ่งพิงทรัพยากรบุคคลของกลุม่ บริษัท นอกจากนัน้ หากต้นทุนค่าแรงของ
บริษัทฯ โดยรวมมีการปรับเพิ่มสูงขึน้ บริษัทฯ จะใช้นโยบายควบคุมต้นทุนในส่วนอื่นเพื่อรักษาระดับอัตรากําไรให้เป็ นไป
ตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
2.10ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในปั จ จุบ นั เทคโนโลยีไ ด้เ ข้า มามีบ ทบาทอย่า งมากในการดํา เนิน ธุร กิจ โลจิส ติก ส์ เช่น ระบบการบริห าร
คลังสินค้า ระบบขนส่ง การทําการสื่อสารการตลาดกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัทฯ ความเสี่ยงนี ้ อาจจะส่งผลกระทบ
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ในด้านการดําเนินธุรกิจแบบเดิมที่มีแนวโน้มเกิดความผิดพลาด หรือล่าช้ากว่าคู่แข่ง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการสรรหา
คิดค้น พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการกิจการมากขึน้ เช่น การนําระบบ ASRS (Automated
Storage and Retrieval System) มาใช้กบั คลังสินค้าห้องเย็น และนําเทคโนโลยีขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ใน
การวิเคราะห์พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดเดาความต้องการ และสามารถออก
บริการเสริมใหม่ๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้า และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั บริษัทฯ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการบางส่วนในรู ปของเงินตราต่างประเทศสําหรับธุรกิจขนย้ายในประเทศและ
ต่างประเทศและธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า ซึ่งจะทําให้รายได้ของบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ น ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะพิจารณาจับคู่รายได้
และรายจ่ายที่อยู่ในรู ปของเงินตราต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทต้องใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งเงินกูย้ ืมส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีย้ แบบลอยตัว (Floating
interest rate) ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดปรับตัวสูงขึน้ กลุม่ บริษัทฯ ก็จะมีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ ที่สงู ขึน้ ซึ่ง
จะมีผลกระทบทําให้กาํ ไรของกลุม่ บริษัทฯ ลดลง
อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องกลุม่ บริษัทฯ ที่กูย้ ืมจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่ในปั จจุบนั อยูใ่ นอัตรา
ไม่เ กิน กว่า อัต ราดอกเบี ย้ เงิน กู ส้ าํ หรับ ลูก ค้า ชั น้ ดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถาบัน การเงิน นัน้ ๆ
ประกอบกับการที่แผนการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการฯ ของกลุม่ บริษัทนัน้ ไม่ได้พึ่งพิงการใช้เงินกูจ้ ากสถาบันทาง
การเงินเพียงอย่างเดียว แต่กลุม่ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายจัดหาเงินทุน และระดมทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ อย่างสมดุล
เช่น การร่วมทุนกับผูร้ ว่ มทุนอื่น และการระดมทุนผ่านตลาดทุน
3.3 ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม
บริษัทฯ มีการลงทุนโครงการใหม่ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุ งการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง และเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท การลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริษัทจัดตัง้ ใหม่ และ/
หรือร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือผ่านบริษัทในกลุม่ ของบริษัท ซึ่งบริษัทบางแห่งอาจอยู่ในช่วง
เริม่ ต้นโครงการ หรือฐานะทางการเงินต้องการเงินทุนเพื่อสนับสนุน เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ตามกล
ยุทธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทในภาพรวม บางกรณีบางบริษัทอาจประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
ในช่วงดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากเหตุสดุ วิสยั หรืออยู่ในช่วงวัฎจักรขาลงของธุรกิจ จึงจําเป็ นที่ตอ้ งรับการสนับสนุนทาง
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การเงินจากผูถ้ ือหุน้ การให้การสนับสนุนทางการเงินในกรณีนี ้ อาจเป็ นไปได้ในรู ปแบบของสัญญาข้อตกลงการให้เงิน
สนับสนุนจากผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ทุน (Equity) และ/หรือการให้เงินกูจ้ ากผูถ้ ือหุน้ (Shareholder loan) และอื่นๆ
บริษัทฯ จะพิจารณาให้ความสนับสนุนทางการเงินในรู ปแบบของเงินกู้ เงินทุน และ/หรือ สินเชื่อทางการค้า ใน
กรณีที่จาํ เป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท และกลุม่ ของบริษัทในระยะยาว ซึ่งเชื่อว่านโยบายและการดําเนินงานดังกล่าว
จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนสอดคล้องตามแผนธุรกิจของบริษัทได้ การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
บริษัทในกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใด บริษัทไม่สามารถยืนยันได้ว่า บริษัทกลุม่ นีจ้ ะสามารถชําระคืนเงินได้ หรือบริษัทใน
กลุม่ นีจ้ ะไม่ประสับปั ญหาทางการเงินอีก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอนุมตั ิการลงทุน และติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในกลุม่ อย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กํากับดูแลเพื่อให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามแผนธุรกิจ และสามารถบริหารความเสี่ยงได้ทนั ต่อสถานการณ์ เพื่อลด
ผลกระทบต่อบริษัทในกลุม่ ให้มากที่สดุ
3.4 ความเสี่ยงจากการผิดเงือ่ นไขสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทาํ การกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่กูม้ าเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนใน
โครงการต่างๆ หากบริษัท ฯ ไม่ส ามารถมารถจ่ายชําระดอกเบี ย้ หรือ เงิน กูย้ ืม หรือ ไม่ส ามารถปฏิบ ตั ิต ามเงื่อ นไขที่
กําหนดด้ บริษัทฯ อาจต้องจ่ายดอกเบีย้ ผิดนัดชําระซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ ปกติ หรืออาจโดนบังคับจํานองสินทรัพย์ท่ีใช้
คํา้ ประกัน ตามสัญญาเงินกูซ้ ึ่งอาจมีผลทําให้บริษัทฯ มีคา่ ใช้จ่ายสูงขึน้
ในปี บญ
ั ชี 2564 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ประมาณ 2.17 เท่า บริษัทฯ มีนโยบาย
รักษาอัตราส่วนดังกล่าว ให้ไม่เกิน 2.5 เท่า ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อาจพิจารณาการระดมทุนผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากการ
กูเ้ งิน เพื่อป้องกันความความเสีย่ งการผิดเงื่อนไขการกูย้ ืมกับสถาบันการเงิน
3.5 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ไี ด้รับอนุมตั ิจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (“บีโอไอ”)
บริษัทฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้รบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการ
ดําเนินธุรกิจคลังสินค้า เพื่อรับฝากสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งให้สิทธิประโยชน์กบั กลุม่ บริษัทภายใต้
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขการอนุมตั ิสิทธิประโยชน์ของบีโอไอ กําหนดให้บริษัทที่
ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุม่ บริษัท กล่าว คือ บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค ("JWDP") บริษัท เจพีเค โคลด์ สโต
เรจ จํากัด ("JPK") และบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากัด ("PCS") ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาํ คัญ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
ที่ได้รบั จากบีโอไอ และเพื่อใช้สิทธิในการได้รบั ยกเว้นภาษี ดงั ต่อไปนี ้
-

รายงานฐานะทางการเงิน สัดส่วนผูถ้ ือหุน้ และเรื่องอื่นๆ ที่สาํ คัญ
จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม และต้องมีผูถ้ ือหุน้ ชาว
ไทยถือหุน้ ในบริษัทฯ ที่ได้รบั สิทธิประโยชน์เป็ นสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51.00
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ในอนาคตบริษัทที่ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุม่ บริษัทดังกล่าว อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
และเงื่อ นไขทุกข้อ ภายใต้ก ารอนุม ตั ิจากบีโ อไอได้ ซึ่ง อาจทําให้บ ริษัท ดัง กล่าวเสียสิท ธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รบั อนุมตั ิจากบีโอไอ ทัง้ นี ้ การสูญเสียสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่เคยประสบปั ญหา ในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
ภายใต้การอนุมตั ิจากบีโอไอแต่อย่างใด
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
4.1 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจทําให้
บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยมีการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
รวมถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานของพนักงาน ด้วยเหตุนี ้ กลุม่ บริษัทจึงต้องปฏิบตั ิ ตามมาตรฐาน
ต่างๆ รวมถึงการจัดหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดังกล่าว เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ การดูแลระบบควบคุมคุณภาพ และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานอื่นๆ และหาก
กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง การประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัท และการบริหารจัดการทรัพย์สนิ
ของกลุม่ บริษัทจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านีด้ ว้ ย
กลุม่ บริษัทมีค่าใช้จ่ายและคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิได้
ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ และค่าใช้จ่ายเหล่านีอ้ าจเพิ่มขึน้ ในอนาคต ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดดังกล่าว
กฎหมายกําหนดค่าปรับในจํานวนที่สงู รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลมีอาํ นาจออกคําสั่งบังคับ (รวมถึงคําสั่งหยุดประกอบ
กิจการ) และกําหนดมาตรการทางอาญาเมื่อมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดดังกล่าว ข้อกําหนดทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
บางประการ กําหนดให้มีการตรวจสอบที่เคร่งครัด รวมทัง้ กําหนดความรับผิดสําหรับค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับสิ่งแวดล้อม
ข้อกําหนดทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ยังอาจกําหนดความรับผิดในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บของบุคคลหรือ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการมี หรือการใช้สารที่เป็ นอันตราย ดังนัน้ จึงเป็ นการยากที่จะคาดการณ์ถึง
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งอาจส่งผล
ต่อการดําเนินธุรกิจ หรือผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ
อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายที่สงู ขึน้ โดยไม่จาํ เป็ น เช่น ค่าปรับ เป็ นต้น
แม้ว ่า ผูบ้ ริห ารของบริษัท ฯ จะเชื ่อ ว่า การประกอบธุร กิจ ของกลุม่ บริษัท ในปั จ จุบ นั นัน้ มีก ารปฏิบ ตั ิต าม
กฎระเบียบที่สาํ คัญ บริษัทฯ อาจไม่สามารถรับรองได้ว่าหน่วยงานกํากับดูแลจะไม่กาํ หนดกฎระเบียบเพิ่มเติมหรือเพิ่ม
อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ซึ่งอาจทําให้กลุม่ บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ อย่าง
มาก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ
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4.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้องจากการดําเนินงาน
ในการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทนัน้ มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการ เช่น ความเสี่ยงจาก
การถูกฟ้องร้องจากความเสียหาย ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการสูญหายของสินค้า รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการ
ถูกฟ้องร้องจากการเกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการทํางาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทัง้ ในส่วนที่เป็ น
ของบริษัทฯ ลูกค้าของบริษัทฯ หรือในกรณีที่อบุ ตั ิเหตุมีความรุ นแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม้ หรือระเบิด หรือรั่วไหลจาก
สารเคมีหรือสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าอันตราย อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่บคุ คลอื่นที่อยู่ใน
หรือโดยรอบบริเวณคลังสินค้าด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีการจัดเก็บสินค้าอันตรายประเภทสินค้าที่ติดไฟง่าย และสารเคมีท่ี
อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการสูดดม หรือสัมผัสในคลังสินค้าอันตราย โดยบริษัทฯ ได้ทาํ ประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าที่รบั ฝากในคลังสินค้าของกลุม่ บริษัท และระบุความรับผิดชอบสูงสุด
ของบริษัทฯ ในกรณีที่สินค้าเกิดได้รบั ความเสียหายไว้ในสัญญากับลูกค้าของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม การทําประกันภัยของบริษัทฯ ดังกล่าวอาจ อาจมิได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ได้
ทัง้ หมด เช่นการเกิดเหตุรา้ ยแรงจากความประมาท หรือไม่ระมัดระวังของพนักงานผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่นนั้ ๆ จนทําให้เกิด
ความเสียหายแก่สินค้าของลูกค้า และอาจเป็ นไปได้ว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึน้ มีจาํ นวนมากกว่าความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ของบริษัท ฯ และลูก ค้า อาจมีก ารฟ้อ งร้อ งบริษัท ฯ เพื ่อ เรีย กค่า เสีย หายมากกว่า ที ่ร ะบุค วาม
รับผิดชอบสูงสุดตามสัญญา
4.3 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของหน่วยงานทีก่ าํ กับดูแล
ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งได้รบั ผลกระทบอย่างรุ นแรงจาก
ปั ญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU Fishing) ที่ยงั ไม่คลี่คลายทําให้ผผู้ ลิต
อาหารทะเลแปรรู ปส่งออกจําเป็ นต้องคงระดับวัตถุดิบคงเหลือ สําหรับเตรียมการผลิตอยู่ในระดับตํ่า ตัง้ แต่ไตรมาส
2/2559 เป็ นต้นมา จึงเป็ นเหตุให้มีรายได้และกําไรขัน้ ต้นที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว บริษัทฯ มีการหาสินค้าควบคุมอุณหภูมิประเภทอื่นๆเข้ามา
จัดเก็บในคลังสินค้าเพิ่มเติม เช่น สัตว์ปีกและสินค้าเกษตรแปรรู ป เพื่อทดแทนสินค้า ประมงที่มีปริมาณลดลง นอกจากนี ้
ยังมีการควบคุมต้นทุนผันแปรต่างๆ ให้อยู่ในระดับตํ่าเพื่อยังคงอัตรากําไรไว้ ซึ่งในปั จจุบนั ธุรกิจ มีสินค้าสัตว์ปีกที่เข้า
ฝากในคลังสินค้าและงานรับจ้างผสมชีสในเขตห้องเย็นปลอดอากรเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
5. ความเสี่ยงด้านสังคม และ/หรือ สิ่งแวดล้อม (Social and/or Environment Risk)
5.1 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปั จจุบนั ทั่วโลกต่างให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิของโลกที่รอ้ นขึน้ อาจ
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง นํา้ ท่วม สภาพอากาศแปรปรวนรุ นแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
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หลักของบริษัท คือ คลังและลานจัดเก็บสินค้า ที่อาจเกิดนํา้ ท่วมทําให้สนิ ค้าของลูกค้าเสียหาย หรือกระทบต่อธุรกิจ
ขนส่ง ที่อาจทําให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังปลายทางได้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญ และมีการบริหารจัดการเพื่อมุง่ เน้นการเป็ นส่วนหนึง่ ในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์และก๊าซเรือนกระจก ที่เป็ นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน โดย บริษัทฯ มีการดําเนินการดังนี ้
-

-

ติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนคลังสินค้า เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้า ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ หรือ Automated Storage Retrieval System (ASRS) จากเดิมที่
ใช้รถโฟคลิฟท์ ซึง่ ต้องใช้นาํ้ มันในการขับเคลื่อนเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์
รถขนส่งของบริษัททุกคันมีการติด GPS และใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการคํานวนเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้ได้
ระยะทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดกระใช้นาํ้ มันและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์

5.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจนับเป็ นหนึ่งในประเด็นที่ทกุ ฝ่ ายให้ความสําคัญ ทัง้ กลุม่ นักลงทุน
ภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม สมาคมภาคธุรกิจ และสื่อ รวมถึงความคาดหวังจากประชาคมโลกเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบตามกรอบสิทธิมนุษยชนสากลนับเป็ นประเด็นสําคัญยิ่ง โดยภาคธุรกิจมีบทบาทการเป็ นผูส้ ง่ เสริม
สิท ธิม นุษ ยชนผ่า นการดํา เนิน ธุร กิจ ที ่ช่ว ยยกระดับ คุณ ภาพชีวิต และการพัฒ นาระบบสาธารณูป โภคเพื ่อ ช่ว ยให้
ประชาชนเข้าถึงสะดวก ซึ่งบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรู ปแบบใหม่ๆ เช่น การ
ละเมิด ความเป็ น ส่ว นตัวของข้อ มูล การปิ ด กัน้ เสรีภ าพในการแสดงออกและการสื่อ สาร ซึง่ ผลจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่ตามมาอาจนําไปสูผ่ ลกระทบทางลบต่อการดําเนินธุรกิจในภาพรวม เช่น การถูกระงับการซือ้ ขายสินค้าและ
บริการ ภาพลักษณ์องค์กร จนกระทั่งถึงการต่อต้านจากสังคมและชุมชน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อให้ม่นั ใจว่าผู้
มีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องจะได้รบั การปฏิบตั ิและดูแลอย่างเท่าเทียมตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) หลักการชีแ้ นะเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (UNGP)
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขัน้ พืน้ ฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) บริษัทฯ จึงได้
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชนขึน้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัท (Direct Activity) รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) และผู้
ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกลุม่ บุคคลที่อาจได้รบั ผลกระทบ
เช่น พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ ชุมชน ท้องถิ่น แรงงานของคู่ธุรกิจ และแรงงานต่างชาติ เป็ นต้น เพื่อให้ม่นั ใจว่าการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด
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• ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผูถ้ อื หลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการมีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ
วัน ที ่ 30 ธัน วาคม 2564 กลุม่ นายชวนิน ทร์ บัณ ฑิต กฤษดา และกลุม่ นายจิต ชัย นิม ิต รปั ญ ญา ถือ หุน้ ในบริษัท ฯ
เป็ นสัดส่วนทัง้ สิน้ ร้อยละ 54.1 ของจํานวนทุนเรียกชําระแล้วทัง้ หมด นอกจากนี ้ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา, นางสาว
อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา, นายจิตชัย นิมิตรปั ญญา และ นางอัจฉรา นิมิตรปั ญญา ยังดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร และ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัทฯ ด้ว ย จึง ทําให้กลุม่ นายชวนินทร์ บัณ ฑิต กฤษดา และกลุม่ นายจิตชัย นิมิตร
ปั ญญา มีอาํ นาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบ
ทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งอื่นที่ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ จึงเป็ น
การยากที่ผถู้ ือหุน้ รายอื่นจะสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่เสนอได้
บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ ตามนโยบายกําหนดระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการกําหนดขอบเขตหน้าที่ การมอบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชัดเจนไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ไม่มี –
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