บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท
ในปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท (ชําระแลว 160 ลานบาท) โดยกลุมนายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณเปนผูถือหุนราย
ใหญ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 87.16 ของทุนชําระแลว สวนที่เหลืออีกรอยละ 12.84 ของทุนชําระแลว ถือหุนโดยพนักงานระดับ
บริหาร บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเปนผูใหบริการขนสงสารเคมีและวัตถุดิบอุตสาหกรรม รวมถึงใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคา และ
ในป 2546 บริษัทไดขยายกิจการ โดยเขาซื้อหุนทั้งหมดของ บริษัท เคมทรานส จํากัด (“เคมทรานส”) ซึ่งปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 51 ลานบาท ดําเนินธุรกิจหลักเปนผูใหบริการขนสงสารเคมีอันตราย และผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน การลงทุนใน
เคมทรานสสงผลใหทั้งบริษัทและเคมทรานสเกิดความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายงานอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ ในป 2550 บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เรสปอนซ คอรปอเรชั่น (“IRC”) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียน
และตั้งอยูที่รัฐเดลาแวร สหรัฐอเมริกา ในการกอตั้งบริษัท เอสอีเอส เคม จํากัด (“เอสอีเอส เคม”) ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว
11 ลานบาท และสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และรอยละ 49 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับ
สารเคมี ปโตรเคมี และปโตรเลียม โดยบริษัทแบงลักษณะการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยเปน 4 ประเภท ดังนี้
(1) บริการขนสงสินคา (Transportation) บริษัทและเคมทรานสเปนผูใหบริการขนสงสินคา ประเภทวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม เชน แคลไซน สังกะสีแทง และสารเคมีอันตราย เชน กํามะถันเหลว โซดาไฟน้ํา ใหแก บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) และ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) รวมถึงผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน เชน กาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural
Gas for Vehicle – NGV) ใหแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งเปนการใหบริการขนสงตามความตองการของลูกคา โดย
เน นไปที่ ก ารให บ ริก ารขนส ง โดยใช รถขนสง ขนาดใหญด ว ยมาตรฐานความปลอดภั ย ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด ทั้ งนี้ บริษั ท และ
เคมทรานสมีสาขาที่ใหบริการรวม 6 สาขา คือ สาขาตาก จังหวัดตาก สาขาบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาระยอง
จังหวัดระยอง สาขาบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สาขาลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และสาขาขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดย
กระบวนการใหบริการขนสงของบริษัทและเคมทรานสจะปรับใหเปนไปตามความตองการของลูกคาแตละราย
(2) บริการจัดเก็บและกระจายสินคา (Warehousing / Distribution Center) บริษัทใหบริการจัดเก็บและกระจาย
สินคาประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เชน โลหะสังกะสีแทงบริสุทธิ์ (Zinc Ingot) และโลหะสังกะสีผสม (Zinc Alloy) ที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) โดยเปนการใหบริการจัดเก็บสินคา
และกระจายสินคาตอใหกับลูกคารายยอยของผูวาจาง หรือจัดสงไปยังทาเรือในกรณีเปนสินคาสงออก โดยบริการจะครอบคลุมตั้งแต
บริษัทสงรถขนสงไปรับสินคาจากโรงงานของลูกคา แลวนําสินคาดังกลาวมาจัดเก็บไวที่คลังสินคาของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรอการจัดสงใหกับผูซื้อของลูกคาหรือจัดสงไปยังทาเรือ ตามแผนการจัดสงสินคาของลูกคา
ที่แจงไวกับบริษัท
(3) บริการบริหารงานขนสง (Transportation Management) เคมทรานสเปนผูใหบริการบริหารงานขนสงโดยผูมี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานระบบการขนสงมายาวนาน ประกอบกับความมีประสบการณดานการจัดการที่ดี เขาใจถึง
ความตองการของลูกคาและสามารถใหคําแนะนําปรึกษาจัดการปญหาเรื่องการขนสงใหเกิดประสิทธิภาพไปยังลูกคาได ปจจุบัน
เคมทรานสใหบริการบริหารงงานขนสงน้ํามันดิบที่สาขาลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ใหกับ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
(4) บริการระงับเหตุและตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response Service) เอสอีเอส เคม ประกอบธุรกิจ
เปนผูใหบริการจัดการระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Service) ที่เกี่ยวกับสารเคมี ปโตรเคมี และปโตรเลียม ที่เกิดขึ้นใน
ภาคอุตสาหกรรมและการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตรายภายในประเทศไทย ทั้งนี้ เอสอีเอส เคม ไมมีนโยบายขยายการลงทุนเพิ่มใน
ธุรกิจใหบริการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 มีมติอนุมัติการ
ขายหุนทั้งหมดใน บริษัท เอสอีเอส เคม จํากัด ใหกับ IRC หรือบริษัทในเครือ โดย ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2552 บริษัทไดดําเนินการ
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ขายหุนทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ใหกับ บจ .ซีคอร เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ซึ่งเปน
บริษัทที่เกี่ยวของกับ IRC แตไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับเกียรติธนา ขนสง อนึ่ง บริษัทและเคมทรานสมีความสามารถในการเขาระงับ
เหตุฉุกเฉินดวยทีมกูภัยฉุกเฉินเชนเดียวกัน (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 3.4.5 การบรรเทาความเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ)
บริษัทและเคมทรานสประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการขนสงสารเคมีอันตรายไดเหมือนกัน แตเนื่องจากเคมทรานสมีฐาน
ลู ก ค า ส ว นใหญ เ ป น คนละกลุ ม กั บ ลู ก ค า ของบริ ษั ท จึ ง ไม ถื อ เป น คู แ ข ง ทางตรง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี น โยบายสร า งฐานลู ก ค า โดยให
ความสําคัญกับความสัมพันธระยะยาว ซึ่งเนนลูกคาเปนผูผลิตรายใหญในอุตสาหกรรม และทําสัญญาใหบริการระยะยาวประมาณ
มากกวา 3 ป จึงทําใหบริษัทมีลูกคานอยราย สวนเคมทรานสมุงเนนการเจาะกลุมลูกคาใหม ที่ตองการผูใหบริการขนสงที่มีความ
ชํานาญหรือมีประสบการณดานการขนสงสารเคมีอันตราย และสินคาประเภทเชื้อเพลิงและพลังงาน โดยไมจํากัดอายุของสัญญา
ทําใหมีฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมตางๆ ดังนั้น การที่บริษัทซื้อเคมทรานสเขามาเปนบริษัทยอย ถือเปนการลดความเสี่ยงใน
การพึ่งพิงลูกคาของบริษัท และเปนการใชฐานลูกคาของเคมทรานสในการขยายตลาดไปสูกลุมลูกคาใหมของบริษัท ทําใหรายได
จากการขนสงไมกระจุกตัวอยูที่ลูกคารายใดรายหนึ่ง
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ธุรกิจโลจิสติกสถือเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย โดยในป 2550 มีมูลคาของ
อุตสาหกรรมประมาณ 736,000 ลานบาท เปนภาคขนสงสินคาทางบกประมาณ 364,000 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.46 ของ
มูลคาอุตสาหกรรม และในชวง 4 ปที่ผานมา (2547 – 2550) ซึ่งมีการตื่นตัวในเรื่องโลจิสติกสเปนอยางมาก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ตอปรอยละ 10 ซึ่งจากสถิติของกระทรวงคมนาคม พบวา ที่ผานมาการขนสงสินคาภายในประเทศสวนใหญจะพึ่งพาการขนสงผาน
ทางถนนมากที่สุดประมาณรอยละ 85 ซึ่งปริมาณการขนสงในป พ.ศ .2551 เทากับ 424.46 ลานตัน ลดลงรอยละ 0.86 จากป 2550
ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (วันที่ 26 กุมภาพันธ 2552) คาดวาในป 2552 ปริมาณการขนสงสินคาทางถนนจะมีประมาณ 413.2 ลาน
ตัน – 417.5 ลานตัน หดตัวประมาณรอยละ 2 – 3 จากปกอนหนา เนื่องจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่สงผลตอเศรษฐกิจไทย
เนื่องจากรายไดของบริษัทสวนใหญมาจากการใหบริการขนสงใหกับลูกคารายใหญรายหนึ่ง ซี่งเปนผูผลิตโลหะสังกะสีราย
ใหญในประเทศที่มีแหลงแรซึ่งไดรับสัมปทาน โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 110,000 ตันตอป มีสวนแบงตลาดในประเทศประมาณ
รอยละ 80 ดังนั้น ภาวะอุตสาหกรรมสังกะสีจึงมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับการเติบโตของรายไดของบริษัท ซึ่งในป 2551 ปริมาณ
ความตองการใชโลหะสังกะสีภายในประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 112,005 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 เมื่อเทียบกับป 2550 เนื่องจาก
ในครึ่งปแรกภาวะตลาดโลหะสังกะสีภายในประเทศยังขยายตัวดีอยูถึงรอยละ 9 ทั้งนี้ แนวโนมในป 2552 นั้น เนื่องจากปริมาณความ
ตองการในประเทศลดลง ผูผลิตจึงหันไปเพิ่มสัดสวนการสงออกมากขึ้น ทําใหไมตองลดกําลังการผลิตลง โดยตลาดสงออกจะมุงเนน
ที่ประเทศในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามที่ยังมีปริมาณความตองการใชสังกะสีอยูถึงปละ 5– 6 หมื่นตัน ซึ่งโดยตองนําเขา
ทั้งหมดเนื่องจากไมมีโรงถลุงแรเอง
นอกจากนี้ ผูบริหารของบริษัทไดเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเลียม
โดยเฉพาะกาซ NGV ซึ่งบริษัทคาดวาจะขยายการใหบริการขนสงในอุตสาหกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จากความตองการ
ใชกาซ NGV เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และการสงเสริมใหใชกาซ NGV ในภาคขนสง เพื่อลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องจาก
ราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) มีแผนการขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลักและตามแนวทอสงกาซ
ธรรมชาติของ ปตท. รวมทั้งในอูจอดรถของ Fleet ตางๆ โดย ปตท .มีเปาหมายขยายสถานี NGV เปน 400 สถานีในป 2552 จาก
303 สถานีในป 2551 และมีแผนจะขยายเพิ่มถึง 595 สถานี ในป 2555จะเห็นไดวาสถานีกาซ NGV ยังคงมีการขยายตัวในอนาคต
ซึ่งถือเปนโอกาสในการเติบโตของบริษัทในการใหบริการขนสงกาซ NGV
ธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทยเกี่ยวของกับบริษัทจดทะเบียนกวา 15,000 บริษัท โดยบริษัทที่ใหบริการดานโลจิสติกสของ
ไทยสวนใหญมากกวารอยละ 80 เปนบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งมีแนวโนมการแขงขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากมีจํานวน
ผูใหบริการขนสงเปนจํานวนมาก สงผลใหการประเมินสวนแบงตลาดสําหรับบริษัททําไดยาก อยางไรก็ตาม ผูประกอบการแตละราย
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มีกลุมลูกคาที่แตกตางกัน หรือมีความเชี่ยวชาญในการขนสงสินคาแตละประเภทตางกัน ปจจุบันผูประกอบการที่ถือเปนคูแขง
โดยตรงของบริษัทมีจํานวน 4 ราย (ขอมูลจากผูบริหารบริษัท) ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจขนสงผลิตภัณฑเคมีภัณฑ ผลิตภัณฑเชื้อเพลิง
และพลังงาน โดยมีลูกคาหลักอยูในกลุมผูผลิตน้ํามัน กาซ NGV และปโตรเคมี เปนตน และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต 15 ลานบาท
ถึง 400 ลานบาท ทั้งนี้ ดวยประสบการณและศักยภาพของบริษัทในการขยายฐานลูกคาและการใหบริการที่ครอบคลุมความตองการ
ของลูกคา ความปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพรอมของบุคลากรและยานพาหนะสําหรับการใหบริการโครงการขนาดใหญได
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรู ทักษะความชํานาญ ถือเปนจุดเดนในการแขงขัน ทั้งนี้ ในป 2552 บริษัทและเคมทรานสไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ISO 9001:2008 และ OHSAS 18001: 2007 จาก URS (United Registrar of System
(Thailand))
ปจจัยความเสี่ยง
(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ เนื่องจากรายไดจากการใหบริการของบริษัทสวนใหญเปนรายไดจากการ
ใหบริการลูกคารายใหญจํานวน 2 รายซึ่งเปนผูผลิตขนาดใหญในอุตสาหกรรมพื้นฐาน ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา
รายใหญ โดยหากลูกคาดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงดานนโยบาย โดยยกเลิกการวาจางบริษัทใหเปนผูประกอบการขนสงให หรือ
ลูกคาดังกลาวดําเนินการขนสงดวยตนเอง หรือธุรกิจของลูกคาประสบปญหา ยอมสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทในอนาคตได
ปจจุบันบริษัทมีนโยบายชัดเจนในการใชเคมทรานสซึ่งเปนบริษัทยอยสําหรับขยายการใหบริการและฐานลูกคาไปยังอุตสาหกรรมอื่น
ที่มีแนวโนมเติบโตสูง เชน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน เปนตน ทั้งนี้ สําหรับงวด 6 เดือนป 2552 บริษัทและเคมทรานส
มีสัดสวนรายไดจากการใหบริการลูกคารายใหญดังกลาวคิดเปนรอยละ 38.64 และรอยละ 14.85 ตามลําดับ ลดลงจากงวด 6
เดือนป 2551 ซึ่งมีสัดสวนดังกลาวคิดเปนรอยละ 49.41 และรอยละ 24.31 ของรายไดจากการใหบริการ เนื่องจากบริษัทมีสัดสวน
ของลูกคาใหมคิดเปนรอยละ 21.33 ของรายไดจากการบริการ โดยรอยละ 19.88 ของรายไดจากการบริการเปนผลมาจากรายไดจาก
สัญญาการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (NGV) ใหกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนลูกคารายใหม
ทั้งนี้ สัญญาการใหบริการขนสงในปจจุบันสําหรับลูกคารายใหญจํานวน 3 สัญญา จะหมดอายุประมาณสิ้นป 2552 โดย
รายไดจากสัญญาดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 29.91 ของรายไดรวมสําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 ซึ่งบริษัทยังมีความเสี่ยงจาก
การไมไดรับการตอสัญญาดังกลาว อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดรับการตอสัญญากับลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด กลาวคือ
สัญญาที่ 1 ไดรับการตอสัญญาจํานวน 5 ครั้ง ตั้งแตป 2538 สัญญาที่ 2 เปนจํานวน 3 ครั้ง ตั้งแตป 2542 และสัญญาที่ 3 เปน
จํานวน 1 ครั้ง ตั้งแตป 2547 ตามลําดับ และดวยคุณภาพในการใหบริการทําใหลูกคาเกิดความไววางใจที่จะใชบริการของบริษัท
สงผลใหลูกคาทําสัญญาวาจางใหบริษัทเปนผูดําเนินการขนสงใหตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญเปนสัญญาระยะยาวมีอายุประมาณ 3 - 10 ป
นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนผูใหบริการขนสงรายใหมอาจทําใหเกิดตนทุน (Switching Cost) แกลูกคาได ประกอบกับไมมีมูลเหตุให
ลูกคาตองเปลี่ยนแปลงสัญญากับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับการตอสัญญาตอไป โดยมีแผนที่จะยื่นขอตอ
สัญญาดังกลาวจํานวน 2 สัญญาหลักในไตรมาส 3 - 4 ป 2552 ซึ่งรายไดจาก 2 สัญญาดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 29.73 ของ
รายไดรวมสําหรับงวด 6 เดือน ป 2552
(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงถือเปนตนทุนหลักในการดําเนินธุรกิจใหบริการ
ขนสง โดยในป 2549– 2551 บริษัทและเคมทรานสมีตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 58.84 รอยละ 61.62
และรอยละ 65.10 ของตนทุนใหบริการ ตามลําดับ ซึ่งบริษัทและเคมทรานสไดตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวน
ของราคาน้ํามันที่อาจสงผลกระทบตอตนทุนใหบริการ จึงใหความสําคัญในการจัดหาน้ํามัน ตลอดจนประสิทธิภาพการใชน้ํามันของ
พนักงานขับรถ (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 3.4.3 การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง) นอกจากนี้ ในการจัดทําสัญญาการใหบริการขนสง
โดยมากจะกําหนดอัตราคาบริการที่สามารถปรับไดสวนหนึ่งตามราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาน้ํามันที่มีการปรับครั้ง
ลาสุด โดยคาบริการจะปรับไดตามสัดสวนที่ไดมีการกําหนดไวในสัญญา ซึ่งความสามารถในการปรับราคาคาบริการทําใหบริษัท
สามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ํามันลงได
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(3) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางการใหบริการขนสง เนื่องจากบริษัทและเคมทรานสประกอบธุรกิจเปน
ผูใหบริการขนสง จึงอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหวางการใหบริการขนสงที่อาจเกิดขึ้นได และเนื่องดวยประเภทสินคาที่บริษัท
และเคมทรานสใหบริการขนสงนั้นนอกจากวัตถุดิบอุตสาหกรรมแลว ยังใหบริการขนสงสินคาประเภทวัตถุอันตราย เชน สารเคมี
อันตราย และผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการขนสงสินคาประเภทดังกลาว อาจนํามา
ซึ่ ง ความเสี ย หายที่ ร า ยแรงได ทั้ ง นี้ รถขนส ง ทุ ก คั น ได มี ก ารทํ า ประกั น ภั ย ประเภท 3 คุ ม ครองความเสี ย หายของคู ก รณี ตาม
พระราชบัญญัติประกันภัย สําหรับความเสียหายที่เกิดกับสินคาของลูกคานั้นในเบื้องตนบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม
บริษัทและเคมทรานสไดใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของการบริการขนสงเปนสําคัญ โดยมีนโยบายในการบริหารงานขนสง
ดวยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดวยทีมงานที่มีความชํานาญ ซึ่งบริษัทและเคมทรานสไดใหความสําคัญในการ
จัดหาพนักงาน การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในรางกายกอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหความรูความเขาใจเบื้องตนในสารเคมี
ที่บรรทุกใหครอบคลุมและเพียงพอตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับในสวนของยานพาหนะที่ใชในการขนสงนั้น
มีมาตรฐานตามที่กฏหมายกําหนด ซึ่งกอนการปฏิบัติงานรถขนสงทุกคันจะตองผานการตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัย
รวมถึงการควบคุมและกําหนดความเร็วในขณะปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการขนสงสินคาแตละประเภท โดยรถทุกคันไดมีการติดตั้ง
GPS เพื่อตรวจเช็คความเร็วและบันทึกพฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานขับรถในการจอดหรือหยุดพักตามระเบียบปฏิบัติ ทั้งนี้ ในป
2552 บริษัทและเคมทรานสไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 จาก
URS (United Registrar of System (Thailand)) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงในระดับที่มีสารเคมีรั่วไหล บริษัทและเคมทรานสไดมี
การจัดเตรียมแผนสําหรับรองรับเหตุการณดังกลาว โดยพนักงานขับรถซึ่งมีความรูเบื้องตนในการจัดการสารเคมีจะเปนผูระงับเหตุ
และประสานงานกับทีมงานเฉพาะของบริษัทในการแกไขเหตุที่เกิดขึ้นตอไป (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.4.5 การบรรเทาความ
เสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ)
(4) ความเสี่ยงจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย การประกอบธุรกิจขนสง โดยเฉพาะการขนสงสินคาประเภทวัตถุ
อันตรายนั้นตองปฎิบัติตามขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด มิฉะนั้นอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของ
บุคคล ทรัพยสินทั้งของตนเองและผูอื่น หรือสิ่งแวดลอมระหวางทําการขนสง โดยความรับผิดชอบของบริษัทสําหรับความเสียหายที่มี
ตอ บุ ค คล ทรั พ ย สิ น และสิ่ ง แวดล อ ม ดั ง กล า วข า งต น นั้ น อาจสง ผลกระทบต อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ได อย า งไรก็ ต าม
ในระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมา บริษัทยังไมเคยมีกรณีเกิดความเสียหายรายแรงจากการปฏิบัติงานอันสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินการของบริษัทแตอยางใด
(5) ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร ภายหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนกลุมมนตเสรีนุสรณจะมีสัดสวนการถือหุนเหลือรอยละ 69.72 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งยังคงสามารถควบคุมมติที่
ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับ 3 ใน 4ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น
ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได อยางไรก็ตาม บริษัท
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระเพื่อเขารวมในการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ
กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาการบริหารงานภายในบริษัทจะเปนไปอยางโปรงใส
(6) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร เนื่องจากธุรกิจของบริษัทและเคมทรานสเปนธุรกิจใหบริการขนสงสินคาประเภท
วัตถุดิบอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ซึ่งตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดานในงานขนสง จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานเทคนิค รวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณดานการจัดการที่เกี่ยวของกับงานขนสงวัตถุอันตรายเปน
สําคัญ ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทและเคมทรานสไดมีการฝกอบรมระหวางสาขา โดยใหแตละสาขาที่มีความชํานาญในแตละดานเปน
ผูฝกอบรมและแลกเปลี่ยนความรูกัน นอกจากนี้ บริษัทและเคมทรานสไดมีการพึ่งพิงกรรมการผูจัดการในดานการตลาด สําหรับการ
จัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ อยางไรก็ตาม กรรมการผูจัดการของบริษัท มีฐานะเปนผูถือหุนใหญของบริษัทดวย จึงคาดวา
บริษัทจะยังสามารถรักษาผูบริหารดังกลาวใหอยูกับบริษัทได
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(7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย บริษัทไดยื่นคําขอและไดรับอนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 โดยที่หุนของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ
ที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300
ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังนั้น ผูลงทุนจึง
อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตาม
ราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
สรุปรายการระหวางกันที่สําคัญ (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
หางหุนสวน มาตุรงค จํากัด

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

กรรมการและผูถือหุนรวมกัน

- คาเชาสํานักงาน: บริษัทไดเชาอาคาร เพื่อใชเปนสํานักงานใหญ โดยมีการคิด
คาเชาเดือนละ 141,000 บาท ตามราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระ
- บริการทั่วไป: บริษัทใหบริการรับวางบิลและเก็บเช็ค โดยคิดคาบริการเดือนละ
5,000 บาท ซึ่งเปนคาบริการตามที่ตกลงกัน
นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ
กรรมการและผูถือหุนบริษัท
- คาเชาที่จอดรถ: บริษัทไดเชาที่ดิน เพื่อใชเปนที่จอดรถ โดยมีการคิดคาเชา
เดือนละ 13,800 บาท ตามราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระ
- การค้ําประกันเงินกู สัญญาเชารถขนสง และสัญญาดําเนินงาน: วงเงินค้ํา
ประกันรวมประมาณ 107.21 ลานบาท (ยอดคงเหลือเทากับ 57.06 ลานบาท)
โดยผูค้ําประกันมิไดคิดคาตอบแทนในการค้ําประกัน
บจ. สยามฟอสเฟต อินดัสทรี
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
- ค้ําประกันสัญญาดําเนินงาน: วงเงินค้ําประกันไมเกิน 30 ลานบาท โดยผูค้ํา
ประกันมิไดคิดคาตอบแทนในการค้ําประกัน
- บริการทั่วไป: บริษัทใหบริการรับวางบิลและเก็บเช็ค โดยคิดคาบริการเดือนละ
5,000 บาท ซึ่งเปนคาบริการตามที่ตกลงกัน
- ขายกรดฟอสฟอริก: ในอดีตบริษัทนําเขาและขายกรดฟอสฟอริกให บริษัท
สยามฟอสเฟต อินดัสทรี จํากัด โดยในป 2551 รายการดังกลาวมีมูลคา 49.66
ลานบาท ซึ่งบริษัทไดหยุดการทําธุรกรรมดังกลาวตั้งแตเดือนกันยายน 2551
และรายการดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต
หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวมีความสมเหตุสมผล

สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2549 – ป 2551 บริษัทและเคมทรานสมีรายไดรวมเทากับ 382.83 ลานบาท 426.50 ลาน
บาท และ 481.20 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 11.41 และรอยละ 12.83 ตามลําดับ โดยรายไดหลักของ
บริษัทและเคมทรานสมีจํานวนเทากับ 380.29 ลานบาท 424.66 ลานบาท และ 479.47 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ
99.34 รอยละ 99.57 และรอยละ 99.64 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและรายไดจากการขาย
สินคาคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยสําหรับป 2549 – ป 2551 ประมาณรอยละ 87.44 และรอยละ 12.56 ของรายไดรวม ตามลําดับ
สําหรับป 2549 – ป 2551 บริษัทและเคมทรานสมีรายไดจากการใหบริการเทากับ 318.53 ลานบาท 386.21 ลานบาท และ
426.19 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 21.25 และรอยละ 10.35 ตามลําดับ โดยรายไดจากการใหบริการประกอบดวย
(1) รายไดจากบริการขนสง โดยรายไดจากการใหบริการขนสงประกอบดวย รายไดจากการใหบริการขนสงของบริษัทและเคมทรานส
โดยรายไดจากการใหบริการขนสงของบริษัท เปนรายไดจากสัญญาการใหบริการลูกคาหลักจํานวน 2 รายที่ทําธุรกิจกับบริษัทมานาน
กวา 5 ป โดยลูกคารายหนึ่งในจํานวนสองรายดังกลาวเปนลูกคาของบริษัทตั้งแตบริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจในป 2538 และมีการตอ
สัญญาการใหบริการกับบริษัทเรื่อยมา จึงถือเปนรายไดที่คอนขางมั่นคง สําหรับรายไดจากการใหบริการขนสงของเคมทรานสสวน
ใหญเปนรายไดจากสัญญาระยะสั้นประมาณ 1 - 3 ป แตมีอัตราการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่อง โดยในป 2551 เคมทรานสไดทํา
สัญญาใหบริการขนสงกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas Vehicle - NGV) ที่สาขาขอนแกน จังหวัดขอนแกนใหแก บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาของสัญญา 250.00 ลานบาท ซึ่งจะเริ่มรับรูรายไดในป 2552 เปนตนไป (2) รายไดจากบริการ
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จัดเก็บและกระจายสินคา (3) รายไดจากบริการบริหารงานขนสง ซึ่งรายไดจากการใหบริการของบริษัทและเคมทรานสเติบโตตาม
การขยายตัวของลูกคา โดยมีปริมาณการขนสงเพิ่มขึ้น
สําหรับป 2549– ป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาเทากับ 61.77ลานบาท 38.45 ลานบาท และ 53.28 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.13 รอยละ 9.02 และรอยละ 11.07 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตรอย
ละ (37.78) และรอยละ 35.70 สําหรับป 2550 และป 2551 ตามลําดับ โดยในป 2549 – 2550 รายไดดังกลาวเปนรายไดจากการ
ขายกรดฟอสฟอริกใหกับบริษัทที่เกีย่ วของ คือ บริษทั สยามฟอสเฟต อินดัสทรี จํากัด ทั้งจํานวน สําหรับป 2551 มีรายไดจากการ
ขายกรดฟอสฟอริกใหกับบริษัทที่เกีย่ วของเปนจํานวน 49.66 ลานบาท ทั้งนี้ ในป 2552 จะไมมีรายไดจากการขายสินคาดังกลาวแลว
เนื่องจากไมใชธุรกิจปกติของบริษทั (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน) นอกจากนี้ ในป 2550 บริษัทไดรวมทุนกับ
IRC เพื่อกอตั้ง เอสอีเอส เคม โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 บริษัทไดดําเนินการขายหุน ทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม ใหกบั บริษัท ซีคอร
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
บริษัทและเคมทรานสมีกําไรขั้นตนในป 2549 – ป 2551 เทากับ 112.47 ลานบาท 130.13 ลานบาท และ 151.25 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 29.57 รอยละ 30.64 และรอยละ 31.54 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากการขยายตัวของรายไดจากการบริการเปนหลัก สงผลใหบริษัทและเคมทรานสมีกําไรสุทธิในป
2549– ป 2551 เทากับ 27.72 ลานบาท 31.11 ลานบาท และ 40.47 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 7.24
รอยละ 7.29 และรอยละ 8.41 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการเปลี่ยนอายุการใชงานโดยประมาณ ของ
ยานพาหนะและอุปกรณประกอบที่ใชในการบริการขนสง โดยเปลี่ยนจากอายุการใชงานเดิม 5 ป เปน 5 – 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับ
อายุการใชงานจริงของสินทรัพยดังกลาว การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานดังกลาว สงผลใหคาเสื่อมราคาตอปลดลงและ
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 13.67 ลานบาท ซึ่งไดมีการรับรูผลกําไรในงบการเงินรวมเรียบรอยแลว ทั้งนี้ หากไมรวมผลกระทบจากการ
เปลี่ยนอายุการใชงานดังกลาวจะทําใหกําไรสุทธิ ป 2551เทากับ 26.80 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2552 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 255.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.26 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนหนา ประกอบดวย (1) รายไดจากการใหบริการขนสงเปนจํานวน 203.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.36 ของ
รายไดรวม และคิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 21.85 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากปริมาณการขนสงเพิ่มขึ้น
ซึ่งเปนผลมาจากในป 2552 เคมทรานสไดเริ่มรับรูรายไดจากการใหบริการขนสงกาซ NGV โดยมีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ 19.88
ของรายไดจากการใหบริการ ทั้งนี้ สัญญาใหบริการขนสงกาซ NGV มีมูลคา 250 ลานบาท ซึ่งรับรูเปนรายไดแลว 50.10 ลานบาท
(2) รายไดจากการใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคาเปนจํานวน 33.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.10 ของรายไดรวม โดยรายได
ดังกลาวมีจํานวนใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอนหนา (3) รายไดจากการใหบริการบริหารงานขนสงเปนจํานวน 14.99 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 5.86ของรายไดรวม และคิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ (19.51) เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจาก
จํานวนเที่ยวในการขนสงลดลง (4) รายไดจากการขายเปนจํานวน 1.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.71 ของรายไดรวม และคิดเปน
อัตราการขยายตัวรอยละ (87.01) เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากตั้งแตป 2552 เปนตนไป บริษัทจะไมมีรายได
จากการขายกรดฟอสฟอริกใหกับ บริษัท สยามฟอสเฟส อินดัสทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของตอไป เนื่องจากไมใชธุรกิจปกติของ
บริษัท (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11. รายการระหวางกัน) (5) รายไดอื่นเปนจํานวน 2.14 ลานบาท ประกอบดวย รายไดคาเชารถ
และอุปกรณ รายไดดอกเบี้ยรับ และรายไดจากเงินลงทุนระยะสั้น
ตนทุนรวมของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2552 เทากับ 114.44 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 54.91
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 25.60 การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของอัตรา
กําไรขั้นตนมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิง อันเปนผลมาจากการลดลงของราคาน้ํามันในตลาด รวมถึง
การควบคุ ม การใช น้ํ า มั น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น (2 ) การหยุ ด การขายกรดฟอสฟอริ ก ให กั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ ง คื อ บริ ษั ท
สยามฟอสเฟต อินดัสทรี จํากัด ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนนอย และ (3) การใหบริการขนสงกับลูกคาใหม ซึ่งเปน Niche Market เพิ่มขึ้น
เชน การขนสงกาซ NGV และ การขนสงสารเคมีไปประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศลาว เปนตน จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหบริษัทมี
อัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
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บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

คาใชจายในการบริหาร ซึ่งประกอบดวยคาใชจายในการขาย คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คาชดเชยจากอุบัติเหตุแก
ผูวาจาง และขาดทุนจากการเลิกใช/จําหนายทรัพยสิน เทากับ 53.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.01 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนหนา ซึ่งมีสัดสวนคาใชจายบริหารตอรายไดรวมเทากับรอยละ 18.27 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงาน
คิดเปนรอยละ 25.77 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน อันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานที่สาขาขอนแกน ประกอบกับ
คาชดเชยจากอุบัติเหตุแกผูวาจางโดยมีการประเมินมูลคาความเสียหายประมาณ 2.04 ลานบาท โดยคาดวาจะสามารถทราบมูลคา
ความเสียหายที่แนนอนไดประมาณไตรมาส 3- 4 ป 2552 ทั้งนี้ กําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนป 2552 เทากับ 60.87 ลานบาท คิด
เปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 23.79 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญของกําไรขั้นตนเปนหลัก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวม 420.93 ลานบาท โดยรอยละ 68.95 ของสินทรัพยรวม เปนที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยยานพาหนะและอุปกรณเปนหลักเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจใหบริการขนสง ทั้งนี้ บริษัทมีหนี้สินรวม
เทากับ 140.11 ลานบาท โดยหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อคิดเปนรอยละ 60.35 ของหนี้สินรวม และ
มีสวนของผูถือหุนเทากับ 280.82 ลานบาท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2552 ไดอนุมัติการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2551
เปนจํานวนเงิน 43.20 ลานบาท ในอัตราหุนละ 0.27 บาท ซึ่งเปนเงินปนผลจายสําหรับผูถือหุนเดิมจํานวน 160,000,000 หุน กอน
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกําหนดใหมีการจายปนผลใน วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ซึ่งผูที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
จะไมไดรับเงินปนผลจํานวนดังกลาว ทั้งนี้การจายปนผลดังกลาวมีผลทําใหกําไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ลดลงจาก
107.49 ลานบาท เหลือ 64.29 ลานบาท สวนของผูถือหุนลดลงจาก 280.82 ลานบาท เหลือ 237.62 ลานบาท และมูลคาตามบัญชี
ตอหุนลดลงจาก 1.76 บาท เหลือ 1.49 บาท
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 200 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1บาท และเปนทุนที่ชําระแลว 160 ลานบาท การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้รวมจํานวนทั้งสิ้น
40 ลานหุน โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 4.50 บาท คิดเปนรอยละ 20 ของทุนชําระแลวภายหลังเสนอขายหุน รวมเปนเงินที่ไดจาก
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ประมาณ 180 ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยมีวัตถุประสงคการใชเงินเปนเงินทุน
หมุนเวียนและขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายการใหบริการขนสงของบริษัทและบริษัทยอย

ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย
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