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ั า ส
จากลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั 	การให้บรกิารประเ ทโลจสิตกิส์	นัน้	ต้องคำานงึ งึปัจจยัต่าง 	มากมายทีจ่ะส่งเสรมิให้บรษัิท

สามาร บรรลวุตั ปุระสงค์และเปาหมายของบรษิทัทีต่ัง้ไว้ได้	ตลอดจนรกัษาคุณ าพการให้บรกิาร	เพือ่ให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจสูงสดุทัง้ใน
ด้านของคุณ าพการบริการ	 การประเมินปัจจัยความเสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามาร บรรลุเปาประสงค์ได้ก็มีความสำาคัญเช่นกัน	
ดังนั้นบริษัท 	ได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	และส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานในอนาคตไว้	ดังนี้	

า ส าร ร บ ร

ค ามเสยง ากค าม ัน น องค่าระ าง

ต้นทนุค่าระวางเรอื/เครือ่งบนิ อืเปนต้นทนุหลกัในการดำาเนนิธรุกจิให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ	โดยในป	2555	-	ป	2558	
ต้นทุนดังกล่าวคิดเปนสัดส่วนประมาณร้อยละ	83.69	ร้อยละ	78.59	ร้อยละ	78.77.	และร้อยละ	79.79.	ของต้นทุนรวม	ตามลำาดับ	ดังนั้น	
ความผนัผวนของค่าระวางซึง่เปลีย่นแปลงไปตามอปุสงค์และอปุทานในตลาด	มผีลกระทบต่อต้นทนุการให้บรกิารและอตัรากำาไรสทุธขิองกลุม่
บรษิทั	หากกรณทีีบ่รษัิท 	ไม่สามาร ปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ตามต้นทนุค่าระวางทีม่กีารปรบัตวัขึน้ได้	ทัง้นีก้ลุ่มบรษิทัได้ตระหนกั งึความเสีย่ง
ทีอ่าจเกดิขึน้จากความผนัผวนของค่าระวาง	จงึให้ความสำาคญัตัง้แต่การจดัหาระวาง	โดยมกีารคาดการณ์ปรมิาณความต้องการของลูกค้าและ
จองระวางในปริมาณมาก	เพื่อเพิ่มอำานาจในการต่อรองค่าระวาง	และมีการจัดทำาเปนสัญญา	โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ระบุ
ในสัญญา	สายการเดินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วัน	นอกจากนี้บริษัท 	และบริษัทย่อยจะตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกล้ชิด	
เพือ่คาดการณ์ส านการณ์และแนวโน้มของค่าระวาง	ทำาให้บรษิทั 	และบรษิทัย่อยสามาร กำาหนดราคาค่าบรกิารให้มส่ีวนต่างกำาไรในระดบั
ที่จะสามาร รองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าระวางได้ในระดับหนึ่ง	

โดยปกติการจัดทำาสัญญากับสายเดินเรือ	(เส้นทางไทย	 	สหรั อเมริกา)	จะมีการระบุปริมาณการซื้อระวางขั้นตำ่า	ซึ่งจะไม่มีการระบุ	
ค่าปรบัในสญัญา	ทัง้นี	้สญัญาบรกิารกบัสายการเดนิเรอืแห่งหนึง่	(เส้นทางไทย	-	สหรั อเมรกิา)	ระบวุ่าในกรณทีีบ่รษิทั 	ไม่สามาร ขายระวางเรอื	
ตามปริมาณขั้นตำ่าที่ตกลงในสัญญา	 บริษัท 	 จะโดนปรับ	 (Deficit	 Charges)	 ในอัตรา	 250	 เหรียญสหรั อเมริกาต่อ	 FEU	 (Forty	 Foot		
E uipment	Unit	หรือ	ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด	40	ฟุต)	อย่างไรก็ตามบริษัท 	จะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมิน	
แนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา	 เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามาร ขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา	 ในกรณีที่เรือเต็ม		
สายการเดินเรือจะป ิเสธการจองระวางเรือ	ซึ่งบริษัท 	จะสามาร ลดยอด	M C	(Minmum	 uantity	Commitment)	ได้	โดยที่ผ่านมา
บริษัท 	ไม่เคยโดยค่าปรับดังกล่าว	

ค ามเสยง ากค ามรับ ิด อบ นตั สินคา กรณเกิดค ามเสยหาย

เนือ่งจากบรษัิท 	และบรษิทัย่อยประกอบธรุกจิเปนผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร	จงึอาจมคีวามเสีย่งจากความ
เสียหายของตัวสินค้าระหว่างขนส่งที่อาจเกิดขึ้นได้	 กรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าของลูกค้าและได้มีการพิสูจน์ได้ว่าเปนการขนส่งท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของบริษัท 	 ในเบื้องต้นบริษัทประกัน ัยจะเปนผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า	 โดยบริษัท 	 จะช่วยสืบหา	
ข้อเท็จจริงและติดตามการชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า	 ดั้งนั้น	 บริษัท 	 จึงให้ความสำาคัญในการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน		
รวม งึผูป้ระกอบการร ขนส่ง	( utsource)	เพือ่ลดความเสีย่งจากความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัสนิค้า	และให้ความสำาคญัในการคดัเลอืก
บรษิทัประกนั ยัทีม่มีาตร านและเปนทีย่อมรบัทัว่ไป	เพือ่ให้เกดิความสะดวกในการขอชดเชยความเสยีหาย	ทัง้นี	้ในระยะเวลา	5	ปทีผ่่านมา	
บริษัท 	 และบริษัทย่อยยังไม่เคยชำาระค่าชดเชยให้กับลูกค้ากรณีเกิดความเสียหายในตัวสินค้าอันส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน	
ของบริษัท 	และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำาคัญ

ค ามเสยง นการแ ่ง ัน

ผูป้ระกอบการธรุกจิโลจสิตกิส์ในประเทศไทย	ม	ี5	กลุม่หลกั	ได้แก่	ผูป้ระกอบการขนส่งทางบก	ขนส่งทางนำา้	ขนส่งทางอากาศ	ตวัแทน
ของและตัวแทนขนส่ง	และคลังสินค้า	รวมกว่า	10,000	บริษัท	และกว่าร้อยละ	80	เปนผู้ประกอบการขนส่งขนาดย่อมและขนาดกลางหรือ	
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SMEs	ซึ่งคู่แข่งรายใหม่สามาร เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย	เนื่องจากสามาร เริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก	
อาศัยความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าและสายการเดินเรือ/สายการบิน	 อย่างไรก็ตาม	 การแข่งขันในธุรกิจจะเน้นท่ีความชำานาญในเส้นทางและ
ประเ ทของสนิค้า	ความยดืหยุน่ในการจดัหาเส้นทางขนส่งตามงบประมาณของลกูค้า	ความรวดเรว็ในการตอบสนองต่อลกูค้า	รวม งึเครอืข่าย	
ที่มีคุณ าพและความยืดหยุ่นของการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า	 โดยบริษัทมีประสบการณ์และมี	
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ	มีการนำาเสนอบริการที่ครบวงจร	ตลอดจนให้คำาปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์
เพื่อให้สามาร ประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า	ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดกว่า	20	ป

ค ามเสยง ากการพึงพิงการ หบริการรับ ัดการ นส่งเสนทาง ทย   สหรั อเมริกา

บริษัท 	มีความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล	ไทย	-	สหรั อเมริกา	มากว่า	20	ป	สามาร รับและส่งมอบสินค้าได้	
ทุกรั ของประเทศสหรั อเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู	(Door	to	Door)	ทั้งประเ ทขนส่งแบบเต็มตู้	(FCL)	และแบบไม่เต็มตู้	(LCL)	ทำาให้
บรษิทัมรีายได้จากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเล	(Sea	Freight)	เส้นทางไทย	-	คดิเปนสดัส่วนเ ลีย่	(ป	2555	-	
ป	2559)	ประมาณร้อยละ	14.20	ของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล	ดังนั้น	แนวโน้มของรายได้	
ดังกล่าวจะมีทิศทางเปนไปตาม าวะเศรษ กิจของประเทศสหรั อเมริกา

อย่างไรก็ตาม	 การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท 	 จะให้บริการหลากหลายเส้นทาง	 ( outing		
Diversification)	 เพ่ือเปนการกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยลบทางเศรษ กิจของแต่ละ ูมิ าค	 โดยเส้นทางระยะไกลไปยังทวีปอเมริกา		
จะมยีอดขายสงูกว่าเมือ่เทยีบกบัเส้นทางระยะสัน้ใน มูิ าคเอเชยีแปซฟิิก	แต่กจ็ะมอีตัรากำาไรขัน้ต้นทีต่ำา่กว่า	โดยทีบ่รษิทั 	เหน็ว่าการรกัษา
การให้บริการในเส้นทางระยะไกลจะทำาให้บริษัทเกิดความได้เปรียบในเรื่องความสามาร ในการแข่งขัน	 ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือในการ
ขนส่งมีแนวโน้มลดลง	 ในขณะที่การให้บริการในเส้นทางระยะสั้นจะมีอัตรากำาไรที่ดีกว่า	 แต่การแข่งขันที่สูงกว่าเช่นกัน	 ดังนั้น	 การทำาธุรกิจ	
ของบริษัท 	 ก็จะพิจารณา	 ท้ังการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการรักษาความสามาร ในการทำากำาไร	 ทั้งน้ี	 สัดส่วนรายได้ในเส้นทาง	 ประเทศ
ญี่ปุน	ประเทศจีน	ประเทศสิงคโปร์	ประเทศออสเตรเลีย	สัดส่วนรายได้เ ลี่ย	((ป	2555	-	ป	2559)	ของประเทศดังกล่าว	รวมกันประมาณ
ร้อยละ	43.14	ของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล	

ค ามเสยง ากการพึงพิงบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจของบริษัท 	 ต้องใช้ความรู้ความชำานาญ	 รวม ึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการดำาเนินงาน	 จึงจำาเปน
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในก ระเบียบต่าง 	ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำาหรับการส่งออกหรือนำาเข้า	รวม ึงผู้ได้รับ
ใบอนญุาตเปนผูช้ำานาญการศลุกากรประจำาบรษิทั 	และบรษิทัย่อย	เพือ่ให้คำาแนะนำาแก่พนกังานในส่วนงานต่าง 	ได้ซึง่จะทำาให้ลกูค้าทีม่าใช้
บริการเกดิความมัน่ใจและเกดิความพงึพอใจต่อการให้บรกิาร	ในกรณทีีบ่รษิทั 	เกดิการขาดแคลนบคุลกรดงักล่าว	อาจส่งผลต่อการดำาเนนิงาน	

บริษัท 	 ได้ตระหนัก ึงความสำาคัญของทรัพยากรบุคคล	 ซึ่งเปนหัวใจสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ	 บริษัท 	 จึงมีนโยบายส่งเสริม	
การพั นาบคุลากรเพือ่เพิม่พนูความรู	้ทกัษะ	และประสทิธิ าพในการทำางาน	โดยจดัให้มกีาร กอบรมพนกังานทัง้พนกังานเก่าและพนกังานใหม่	
อย่างสมำ่าเสมอ	บริษัทมีการจัดทำาแผนการอบรมพนักงานประจำาป	โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย	5	หลักสูตรต่อป	เพื่อให้
เกดิความรูค้วามสามาร และทกัษะให้แก่พนกังานในการป บิตังิาน	นอกจากนี	้บรษิทัยงัจดัให้มกีารทำางานแบบคูห่	ู(Buddy)	เพือ่ให้พนกังาน
สามาร ทำางานทดแทนกันได้	ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทในการพึ่งบุคลากรคนใดคนหนึ่ง	ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการป ิบัติงาน
เพื่อกำาหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม	 โดยพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีอายุการทำางานเ ลี่ย	 5	 ป	 และมีอายุการทำางาน
เ ลี่ยของผู้บริหารไม่ตำ่ากว่า	20	ป

ทั้งนี้	บริษัท 	มีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเปนเจ้าของบริษัท	(Sense	of	Belongings)	โดยในการประชุมวิสามัญผู้ ือหุ้น
ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2558	มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 	ให้กับพนักงานและผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่กรรมการ)	
ของบริษัท 	จำานวน	7.50	ล้านหุ้น	พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้	เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจและรักษาบุคลากร
ที่มีความสามาร ให้อยู่กับองค์กร	บริษัทจึงคาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามาร รักษาบุคลากรของบริษัทไว้ได้
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ค ามเสยง ากค าม ัน น องอัตราแลกเปลยนเงินตราต่างประเทศ 

เนื่องจากบริษัท 	ประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	บริษัท 	อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ	โดยบริษัท 	มีรายได้เปนสกุลเงินตราต่างประเทศ	
คิดเปนสัดส่วนเ ลี่ย	 (ป	 2555	 -	 ป	 2559)	 ประมาณร้อยละ	 81.02	 ของรายได้จากการให้บริการ	 ซึ่งหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อ	
รายได้ที่ได้รับลดลง	และมีต้นทุนเปนสกุลเงินต่างประเทศ	คิดเปนสัดส่วนเ ลี่ย	 (ป	2555	 -	ป	2559)	ประมาณร้อยละ	79.79.	ของต้นทุน
บริการรวม	ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง	จะส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น	ดังนั้น	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่ง
ผลกระทบต่อ านะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท	

ทั้งนี้	 ต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัท 	 มีพันธมิตรทางการค้าที่เปนผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการ
ขนส่งในต่างประเทศเพื่อทำาหน้าที่เปนตัวแทนให้บริษัท 	 ในการประสานงานเพื่อให้บริการลูกค้า	 ในทางกลับกันบริษัท 	 ก็มีรายได้จากการ
เปนพนัธมติรทางการค้าด้วยเช่นกนั	การทีบ่รษิทั 	มรีายได้และต้นทนุในรปูสกลุเงนิตราต่างประเทศจงึ อืเปนการปองกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ	(Natural	Hedge)	เปนบางส่วน	โดยบริษัท 	จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา	 เพื่อจะประเมินส านการณ์และหาทางปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน	 โดยที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตรา	
แลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยสำาคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท

ค ามเสยงดานการบริหาร ัดการ

ค ามเสยง ากการม ูถอหุนราย หญ่ทมอำานา กำาหนดน ยบายการบริหาร	

ณ	วันที่	11	มกราคม	2560	นางอารยา	คงสุนทร	และ	นายชูเดช	คงสุนทร	 ือหุ้นรวมกันในบริษัท 	คิดเปนร้อยละ	40.38	ของทุน
ชำาระแล้ว	ทำาให้คณุอารยา	คงสนุทร	และ	คณุชเูดช	คงสนุทร	ยงัคงสามาร ควบคมุมตท่ีิประชมุผู้ อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมด	ไม่ว่าจะเปนการแต่งตัง้
กรรมการ	หรอืการขอมตใินเรือ่งอืน่ทีต้่องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผู้ อืหุน้	ยกเว้นเรือ่งทีก่ หมายหรอืข้อบงัคบับรษิทักำาหนดให้ต้องได้รบั
คะแนนเสยีง	3	ใน	4	ของทีป่ระชมุผู้ อืหุน้	เช่น	การเพิม่ทุน	การลดทนุ	การขายหรอืโอนกจิการบางส่วนหรอืทัง้หมด	เปนต้น	ดงันัน้	ดงันัน้	ผู้ อืหุน้	
รายอื่นของบริษัท 	จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามาร รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ ่วงดุลเรื่องที่ผู้ ือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ ือหุ้นพิจารณา	

อย่างไรกต็ามเพือ่ให้การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั 	เปนไปอย่างโปร่งใส	และ ว่งดลุอำานาจดงักล่าว	บรษิทั 	ได้พจิารณาปรบัโครงสร้าง
องค์กรใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิ าพมากขึ้นสามาร ตรวจสอบได้	 และมีการ ่วงดุลอำานาจจึงคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการอิสระจำานวน	4	ท่าน	โดยเปนกรรมการตรวจสอบ	จำานวน	3	ท่าน	และประธานกรรมการบริษัทจำานวน	1	ท่านโดยบริษัท 		
มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	8	ท่าน	ในจำานวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ ือหุ้นรายใหญ่	4	ท่าน	นอกจากนี้บริษัท 	ยังจัด
ให้มี ายตรวจสอบ ายในทีป่ บิตังิานเปนอสิระตามความเหมาะสมและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมหีน้าทีห่ลกัในการดแูลระบบ
การควบคุม ายในเพื่อให้เปนไปตามระบบที่ได้กำาหนดไว้	 และตรวจสอบการดำาเนินงานของ ายบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 นอกจากนี้
ในกรณีเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ	ผู้ ือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้อง	รวม ึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว	และในการอนุมัติรายการจะต้องป ิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน	กลต.	
และตลาดหลักทรัพย์


