บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
เนื่องจากรายไดจากการใหบริการของบริษัทสวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการลูกคารายใหญจํานวน 2 รายซึ่งเปนผูผลิต
ขนาดใหญในอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยมีรายไดจากการใหบริการคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 48.58 และรอยละ 20.92 ของรายได
จากการบริ ก ารป 2551 ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง ลู ก ค า รายใหญ โดยหากลู ก ค า ดั ง กล า วมี ก าร
เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย โดยยกเลิกการวาจางบริษัทใหเปนผูประกอบการขนสงให หรือลูกคาดังกลาวดําเนินการขนสงดวยตนเอง
หรือธุรกิจของลูกคาประสบปญหา ยอมสงผลกระทบตอรายไดในอนาคตของบริษัท
การใหบริการกับลูกคาทั้งสองรายดังกลาวซึ่งเปนผูผลิตขนาดใหญในอุตสาหกรรมพื้นฐาน ถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการ
สรางรายไดที่มั่นคงของบริษัท โดยการมุงเนนใหบริการขนสงกับผูผลิตขนาดใหญที่มีความตองการวาจางบริษัทใหเปนผูประกอบการ
ขนสงให (Outsourcing) และเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจากลูกคารายใดรายหนึ่ง ปจจุบันบริษัทมีนโยบายชัดเจน
ในการใช เคมทรานสซึ่งเปนบริษัทยอยสําหรับขยายการใหบริการและฐานลูกคาไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่มีแนวโนมเติบโตสูง เชน
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน เปนตน ทั้งนี้ สําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทและเคมทรานสมีสัดสวนรายไดจากการใหบริการ
ลูกคารายใหญดังกลาวคิดเปนรอยละ 38.64 และรอยละ 14.85 ตามลําดับ ลดลงจากงวด 6 เดือนป 2551 ซึ่งมีสัดสวนดังกลาวคิดเปน
รอยละ 49.41 และรอยละ 24.31 ของรายไดจากการใหบริการ เนื่องจากบริษัทมีสัดสวนของลูกคาใหมคิดเปนรอยละ 21.33 ของ
รายไดจากการบริการ โดยรอยละ 19.88 ของรายไดจากการบริการเปนรายไดจากสัญญาการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติสําหรับ
รถยนต (NGV) ใหแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ สัญญาการใหบริการขนสงในปจจุบันสําหรับลูกคารายใหญจํานวน 3 สัญญา จะหมดอายุประมาณสิ้นป 2552 โดย
รายไดจากสัญญาดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 29.91 ของรายไดรวมสําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 ซึ่งบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการ
ไมไดรับการตอสัญญาดังกลาว อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดรับการตอสัญญากับลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด กลาวคือ สัญญาที่ 1
ไดรับการตอสัญญาจํานวน 5 ครั้ง ตั้งแตป 2538 สัญญาที่ 2 เปนจํานวน 3 ครั้ง ตั้งแตป 2542 และสัญญาที่ 3 เปนจํานวน 1 ครั้ง
ตั้งแตป 2547 ตามลําดับ และดวยคุณภาพในการใหบริการทําใหลูกคาเกิดความไววางใจที่จะใชบริการของบริษัท สงผลใหลูกคาทํา
สัญญาวาจางใหบริษัทเปนผูดําเนินการขนสงใหตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญเปนสัญญาระยะยาวมีอายุประมาณ 3 – 10 ป นอกจากนี้ การ
ปรับเปลี่ยนผูใหบริการขนสงรายใหมอาจทําใหเกิดตนทุน (Switching Cost) แกลูกคาได ประกอบกับการใหบริการที่ผานมาไมมี
มูลเหตุที่ทําใหลูกคาเกิดความเสียหายจนทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงสัญญากับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับการ
ตอสัญญาตอไป โดยบริษัทมีแผนที่จะยื่นขอตอสัญญาดังกลาวจํานวน 2 สัญญาในไตรมาส 4 ป 2552 ซึ่งรายไดจาก 2 สัญญา
ดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 29.73 ของรายไดรวมสําหรับงวด 6 เดือน ป 2552
1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน
ตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงถือเปนตนทุนหลักในการดําเนินธุรกิจใหบริการขนสง โดยในป 2549 – 2551 บริษัทและเคมทรานสมี
ตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 58.84 รอยละ 61.62 และรอยละ 65.10 ของตนทุนใหบริการ ตามลําดับ
โดยทั่วไปราคาน้ํามันจะผันผวนตามอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก ซึ่งในภาวะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงในประเทศไทยจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย สงผลใหตนทุนใหบริการเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม บริษัทและเคมทรานสไดตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาน้ํามัน (รายละเอียด
ในสวนที่ 2 ขอ 3.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนใหบริการ ดังนั้น บริษัทและเคมทรานสจึงใหความสําคัญในทุก
ขั้นตอนตั้งแตการจัดหาน้ํามัน การตรวจรับและจัดเก็บ การควบคุมการเบิกจาย ตลอดจนประสิทธิภาพการใชน้ํามันของพนักงานขับรถ
(รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 3.4.3 การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง) นอกจากนี้ ในการจัดทําสัญญาการใหบริการขนสงโดยมากจะกําหนด
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อัตราคาบริการที่สามารถปรับไดสวนหนึ่งตามราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาน้ํามันที่มีการปรับครั้งลาสุด โดยคาบริการ
จะปรับไดตามสัดสวนที่ไดมีการกําหนดไวในสัญญา ซึ่งความสามารถในการปรับราคาคาบริการทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยง
จากผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ํามันลงได
1.3 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางการใหบริการขนสง
เนื่องจากบริษัทและเคมทรานสประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการขนสง จึงอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหวางการใหบริการ
ขนสงที่อาจเกิดขึ้นได และเนื่องดวยประเภทสินคาที่บริษัทและเคมทรานสใหบริการขนสงนั้นนอกจากวัตถุดิบอุตสาหกรรม เชน แคล
ไซนและสังกะสีแลว บริษัทและเคมทรานสยังใหบริการขนสงสินคาประเภทวัตถุอันตราย เชน สารเคมีอันตราย และผลิตภัณฑเชื้อเพลิง
และพลังงาน ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการขนสงสินคาประเภทดังกลาว อาจนํามาซึ่งความเสียหายที่รายแรงได ซึ่งผล
ของอุ บั ติ เ หตุที่ เ กิ ดขึ้ น อาจส ง ผลกระทบต อ การยกเลิ ก สั ญ ญาวา จ า งหรื อ การไม ต อ สั ญ ญาว า จ า งให บริ ษั ท หรื อ เคมทรานส เ ป น
ผูดําเนินการขนสงตอไป รวมถึงอาจเกิดการเรียกรองคาเสียหายหรือคาชดเชยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ รถขนสงทุกคันไดมีการทํา
ประกันภัยชั้น 3 คุมครองความเสียหายของคูกรณีตามพระราชบัญญัติประกันภัย สําหรับความเสียหายที่เกิดกับสินคาของลูกคานั้นใน
เบื้องตนบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบ
อยางไรก็ตาม บริษัทและเคมทรานสไดใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของการบริการขนสงเปนสําคัญ ซึ่งถือเปนกล
ยุทธที่สําคัญในการใหบริการขนสง โดยบริษัทและเคมทรานสมีนโยบายในการบริหารงานขนสงดวยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่
กฎหมายกําหนด ดวยทีมงานที่มีความชํานาญ ซึ่งทุกขั้นตอนของการใหบริการจะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก โดยปจจัย
ของการใหบริการขนสงใหมีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการบริการขนสงประกอบดวยทักษะ
ความชํานาญของบุคลากรและความพรอมของยานพาหนะและอุปกรณที่ใชในการขนสง
พนักงานขับรถถือเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขนสง เนื่องจากพนักงานขับรถจะเปนผูรับผิดชอบการ
ขนสงตั้งแตออกจากจุดรับสินคาจนถึงปลายทาง ซึ่งบริษัทและเคมทรานสไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงใหความสําคัญในการ
จัดหาพนักงานขับรถ การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลลในรางกายกอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการฝกอบรมเทคนิคการขับขี่อยาง
ปลอดภัยใหกับพนักงานขับรถ ตลอดจนความรูความเขาใจเบื้องตนในสารเคมีที่บรรทุกใหครอบคลุมและเพียงตอการปฏิบัติงาน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทและเคมทรานสไดจัดใหมีโบนัสขับขี่ปลอดภัย เพื่อสงเสริมใหพนักงานขับ
รถขับขี่รถขนสงดวยความระมัดระวัง ตลอดจนในขณะปฏิบัติงานจะมีการควบคุมและกําหนดความเร็วในการขับขี่ใหเหมาะสมกับการ
ขนสงสินคาแตละประเภท ซึ่งรถทุกคันไดมีการติดตั้ง GPS เพื่อตรวจเช็คความเร็วและบันทึกพฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานขับรถ
ในการจอดแวะหรือหยุดพักตามระเบียบปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย (ป 2549 – 2551) ประมาณ
รอยละ 15 ตอป โดยรอยละ 80 ของพนักงานขับรถที่ลาออกเปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน 0-3 ป สําหรับงวด 6 เดือนป
2552 บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานขับรถประมาณรอยละ 6.55 โดยรอยละ 80.00 ของพนักงานขับรถที่ลาออกเปนพนักงาน
ระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน 0-3 ป
ในสวนของยานพาหนะของบริษัทและเคมทรานสที่ใชในการขนสงนั้นมีมาตรฐานตามที่กฏหมายกําหนด ซึ่งกอนการ
ปฏิบัติงานรถขนสงทุกคันจะตองผานการตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทและเคมทรานสไดมีการซอม
บํารุงเครื่องยนต ดูแลรักษาชวงลางและยางรถบรรทุกใหมีสภาพสมบูรณอยูเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุระหวาง
ปฏิบัติงานอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสินคาของลูกคาและทรัพยากรบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ ในป 2552 บริษัทและเคมทรานส
ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 จาก URS (United Registrar of
System (Thailand))
ในกรณี ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ รุ น แรงในระดั บ ที่ มี ส ารเคมี รั่ ว ไหล บริ ษั ท และเคมทรานส ไ ด มี ก ารจั ด เตรี ย มแผนสํ า หรั บ รองรั บ
เหตุการณดังกลาว โดยพนักงานขับรถซึ่งมีความรูเบื้องตนในการจัดการสารเคมีจะเปนผูระงับเหตุ และประสานงานกับทีมงานเฉพาะ
ของบริษัทในการแกไขเหตุที่เกิดขึ้นตอไป (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.4.5 การบรรเทาความเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ)
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อนึ่ง สถิติอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2549 – 2551 พบวามีการเกิดอุบัติเหตุจนทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินคิด
เปนมูลคาความเสียหายประมาณนอยกวา 1 % ของตนทุนการใหบริการ ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ป 2552 รถขนสงของเคมทรานสประสบ
อุบัติเหตุระหวางการขนสงกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (กาซ NGV) โดยมูลคาความเสียหายเปนคาชดเชยจากอุบัติเหตุแกผูวาจางได
ถูกประเมินไวประมาณ 2.04 ลานบาท โดยคาดวาจะทราบมูลคาความเสียหายที่แนนอนประมาณไตรมาส 3-4 ป 2552
1.4 ความเสี่ยงจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย
การประกอบธุรกิจขนสง โดยเฉพาะการขนสงสินคาประเภทวัตถุอันตรายนั้นตองปฎิบัติตามขอบังคับและกฎหมายที่
เกี่ ย วขอ งอยา งเคร ง ครัด มิ ฉ ะนั้ น อาจจะกอ ให เกิ ด อั นตรายต อ ความปลอดภั ยของบุ คคล ทรั พ ย สิน ทั้ ง ของตนเองและผู อื่น หรื อ
สิ่งแวดลอมระหวางทําการขนสง โดยความรับผิดชอบของบริษัทสําหรับความเสียหายที่มีตอบุคคล ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม ดังกลาว
ขางตนนั้น อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตาม ในระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา บริษัทยังไมเคยมีกรณี
เกิดความเสียหายรายแรงจากการปฏิบัติงานอันสงผลกระทบตอผลการดําเนินการของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
2. ความเสี่ยงดานการบริหารการจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 กลุมมนตเสรีนุสรณ ถือหุนรวมกันในบริษัทรอยละ 87.16 ของทุนชําระแลว ถึงแมวาภายหลัง
การเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 69.72 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว กลุมมนตเสรีนุสรณ
ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียง
สวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือ
หุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระเพื่อเขารวมในการประชุมกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาการบริหารงานภายในบริษัท
จะเปนไปอยางโปรงใส
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทและเคมทรานสเปนธุรกิจใหบริการขนสงสินคาประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย
ซึ่งตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดานในงานขนสง จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในดานเทคนิค เชน
วิธีการขนสงสินคาประเภทวัตถุอันตราย ประเภทรถขนสงที่เหมาะกับการขนสงสินคาแตละประเภท ดวยความปลอดภัย และการระงับ
เหตุฉุกเฉิน เปนตน รวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณดานการจัดการที่เกี่ยวของกับงานขนสงวัตถุอันตรายเปนสําคัญ เนื่องจากความ
ผิดพลาดจากการดําเนิ นงานอาจนํ ามาซึ่ งความเสี ยหายตอชีวิ ตและทรัพย สิน ซึ่ งหากบริษั ทสูญเสียบุคลากรหรือมี บุคลากรที่ มี
ความสามารถไมเหมาะสม อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัทได บริษัทและเคมทรานสจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน โดยจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเกาและพนักงานใหม
อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทและเคมทรานสไดมีการฝกอบรมระหวางสาขา โดยใหแตละสาขาที่มีความชํานาญในแตละดาน
เปนผูฝกอบรมและแลกเปลี่ยนความรูกัน
นอกจากนี้ บริษัทและเคมทรานสไดมีการพึ่งพิงกรรมการผูจัดการในดานการตลาด สําหรับการจัดจําหนายทั้งในและ
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม กรรมการผูจัดการของบริษัท มีฐานะเปนผูถือหุนใหญของบริษัทดวย จึงคาดวาบริษัทจะยังสามารถรักษา
ผูบริหารดังกลาวใหอยูกับบริษัทได
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3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทไดยื่นคําขอและไดรับอนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552
โดยที่หุนของบริษทั มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ ที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ยกเวน
คุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถอื หุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ดังนั้น ผูล งทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัท
ในตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจด
ทะเบียนได
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