บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท
โดยกลุมมนตเสรีนุสรณถือหุนทางตรงรอยละ 47.35 และทางออมผาน บริษัท ศิลาทิพยสระบุรี จํากัด (ถือหุนโดยกลุมมนตเสรีนุสรณ
ปจจุบันไดเลิกดําเนินกิจการแลว) เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงแรสังกะสีและแคลไซนเปนหลัก ในปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
200 ลานบาท (ชําระแลว 160 ลานบาท) โดยกลุมนายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณเปนผูถือหุนรายใหญ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ
87.16 ของทุนชําระแลว สวนที่เหลืออีกรอยละ 12.84 ของทุนชําระแลว ถือหุนโดยพนักงานระดับบริหาร ทั้งนี้ บริษัทดําเนินธุรกิจหลัก
เปนผูใหบริการขนสงสินคาประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เชน แคลไซน สังกะสีแทง และสารเคมีอันตราย เชน กํามะถันเหลว โซดาไฟ
น้ํา เปนตน ดวยการขนสงสินคาตามความตองการของลูกคา รวมถึงใหบริการจัดเก็บและกระจายวัตถุดิบอุตสาหกรรมใหกับลูกคาดวย
สาขาที่ใหบริการรวม 3 สาขา คือ สาขาตาก สาขาบางปะอิน และสาขาระยอง
ในป 2546 บริษัทไดขยายกิจการขนสง โดยเขาซื้อหุนทั้งหมดของ บริษัท เคมทรานส จํากัด (“เคมทรานส”) (เดิมชื่อ บริษัท
เคมทรานส เอเชียติ๊ก จํากัด) จากผูถือหุนเดิม ซึ่งเปนบริษัทในประเทศออสเตรเลีย โดยปจจุบันเคมทรานสเปนบริษัทในกลุมเกียรติธนา
มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 51 ลานบาท ดําเนินธุรกิจหลักเปนผูใหบริการขนสงสารเคมีอันตราย และผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน
มีสํานักงานอยูที่สมุทรปราการ และมี 3 สาขา คือ สาขาลานกระบือ สาขาบางปู และสาขาขอนแกน การลงทุนในเคมทรานสสงผลให
ทั้งบริษัทและเคมทรานสเกิดความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายงานอยางตอเนื่อง
ในป 2550 บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เรสปอนซ คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนและตั้งอยูที่รัฐ
เดลาแวร สหรัฐอเมริกา ในการกอตั้งบริษัท เอสอีเอส เคม จํากัด (“เอสอีเอส เคม”) ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 11ลานบาท และ
สัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และรอยละ 49 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับสารเคมี ปโตรเคมี และ
ปโตรเลียม
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
28 มีนาคม 2537
19 ธันวาคม 2537
8 เมษายน 2540

17 เมษายน 2541
30 มิถุนายน 2543
9 ตุลาคม 2544
10 มกราคม 2546

กอตั้งบริษัทดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 20.00 ลานบาท จํานวนหุน 2.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท มีสํานักงานตั้งอยูที่ 545/2 ถ. พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เปดดําเนินการสาขาตาก ตั้งอยูเลขที่ 107 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลประดาง อําเภอวังเจา จ.ตาก มีพื้นที่
ทั้งหมด 14 ไร เพื่อเปนศูนยบริการขนสงของบริษัท
เปดสาขาบางปะอิน ตั้งอยูเลขที่ 151 หมู 16 ตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
พื้นที่ทั้งหมด 6 ไร เพื่อใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคา (Warehousing/Distribution Center) ประเภท
สังกะสีแทง
เปดดําเนินการสาขาระยอง ตั้งอยูเลขที่ 60 ถนนทางหลวงแผนดินสาย 36 ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร เพื่อเปนศูนยบริการขนสงของบริษัท
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas Quality International)
ยายสํานักงานใหญมาอยูที่ เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 25 ยูนิต บี 2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัทไดเขาซื้อหุนทั้งหมดของ บริษัท เคมทรานส เอเชียติ๊ก จํากัด จํานวน 410,000 หุน มูลคาที่ตราไว 100
บาท ในราคา 123 บาทตอหุน เนื่องจากบริษัทเห็นวา บริษัท เคมทรานส เอเชียติ๊ก จํากัด มีความรูความ
ชํานาญเรื่องการขนสงสารเคมีอันตรายเปนอยางดี มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากลูกคา และมีฐานลูกคาที่
แตกตางกับบริษัท
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บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

30 มิถุนายน 2546
1 กรกฎาคม 2546
12 ธันวาคม 2546

30 ธันวาคม 2546

22 มกราคม 2547
11 มีนาคม 2547

27 มิถุนายน 2548
3 สิงหาคม 2550
14 ตุลาคม 2551

29 พฤศจิกายน 2551
16 เมษายน 2552
13 พฤษภาคม 2552
17 มิถุนายน 2552
22 มิถุนายน 2552
14 กรกฎาคม 2552
3 สิงหาคม 2552

บริษัทไดขายหุนบริษัท เคมทรานส เอเชียติ๊ก จํากัด ใหกับคุณเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ ในราคา 125 บาท
ตอหุน เนื่องจากบริษัทประสบกับภาวะขาดสภาพคลอง
เคมทรานสเปดดําเนินการสาขาลานกระบือ ตั้งอยูเลขที่ 192/1 หมู 3 ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ
จ. กําแพงเพชร มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร เพื่อเปนศูนยบริการผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
บริษัท เคมทรานส เอเชียติ๊ก จํากัด ไดทําการซื้อที่ดิน ตั้งอยูเลขที่ 442 หมูที่ 2 ถนนดําหรุ-บางพลี ตําบล
แพรกษาใหม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่รวม 10 ไร เพื่อเปนศูนยบริการขนสงของบริษัท เคมท
รานส เอเชียติ๊ก จํากัด
เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 20 ลานบาท เปน 140 ลานบาท เพื่อขยายฐานทุนจดทะเบียนและซื้อหุน
ของ บริษัท เคมทรานส เอเชียติ๊ก จํากัด กลับคืนมาจากนายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ ในราคา 125 บาทตอ
หุน เพื่อการปรับโครงสรางธุรกิจ
บริษัท เคมทรานส เอเชียติ๊ก จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เคมทรานส จํากัด
จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด” เปน
“บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1
บาท โดยมีทุนจดทะเบียนเทากับ 200 ลานบาท (ชําระแลว 140 ลานบาท)
ยายสํานักงานใหญมาอยูที่ เลขที่ 100 หมู 3 ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กอตั้งบริษัท เอสอีเอส เคม จํากัด รวมกับ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เรสปอนซ คอรเปอเรชั่น ดวยทุนจด
ทะเบียน 11.00 ลานบาท
ลดทุนจดทะเบียนสวนที่ยังไมไดรับชําระจาก 200 ลานบาท เปน 140 ลานบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระ
แลวจาก 140 ลานบาท เปน 160 ลานบาท โดยเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ 1 บาท เพือ่ ขยาย
ฐานทุนและเปนเงินทุนหมุนเวียน
เคมทรานสเปดดําเนินการสาขาขอนแกน ตั้งอยูเลขที่ 181 หมู 9 ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง จ.ขอนแกน มี
พื้นที่ทั้งหมด 20 ไร เพื่อเปนศูนยบริการขนสงกาซ NGV
เคมทรานสเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 51 ลานบาท เพื่อขยายฐานทุนและเพิ่มโอกาสในการประมูลงานโครงการ
ตางๆ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท เพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปจํานวน 40 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เคมทรานส สํานักงานสมุทรปราการไดรับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จาก URS (United
Registrar of Systems (Thailand))
เคมทรานส สํานักงานสมุทรปราการไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก URS (United
Registrar of Systems (Thailand))
สํานักงานใหญที่ปากเกร็ด และสาขาระยอง ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007 จาก URS (United Registrar of Systems (Thailand))
ดําเนินการขายหุนทั้งหมดใน บริษัท เอสอีเอส เคม จํากัด ใหกับ บริษัท ซีคอร เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เรสปอนซ คอรเปอเรชั่น
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2.2 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
โครงสรางของบริษัทและบริษัทยอย (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552)

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)
(ทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท ชําระแลว 160 ลานบาท)
100%

บริษัท เคมทรานส จํากัด
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 51 ลานบาท
หมายเหตุ: ในป 2550 บริษัทไดรวมทุนกับ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เรสปอนซ คอรเปอเรชั่น (IRC) กอตั้งบริษัท เอสอีเอส เคม จํากัด ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการขายหุนทั้งหมด
ใน เอสอีเอส เคม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ใหกับ บริษัท ซีคอร เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ IRC แตไมเปนบุคคลที่เกี่ยว
โยงกับเกียรติธนา ขนสง

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการขนสงสินคา (Transportation) ประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เชน แคลไซน สังกะสีแทง และ
สารเคมีอันตราย เชน กํามะถันเหลว โซดาไฟน้ํา เปนตน ซึ่งเปนการใหบริการขนสงตามความตองการของลูกคา บริษัทมีสาขา
ที่ใหบริการรวม 3 สาขา คือ สาขาตาก จังหวัดตาก สาขาบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสาขาระยอง จังหวัดระยอง โดยเนน
ไปที่การใหบริการขนสงโดยใชรถขนสงขนาดใหญดวยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งการใหบริการจัดเก็บ
และกระจายสินคา (Warehousing / Distribution Center) ที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใหบริการจัดเก็บและ
กระจายสินคาประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เชน โลหะสังกะสีแทงบริสุทธิ์ (Zinc Ignot) และโลหะสังกะสีผสม (Zinc Alloy) เปนตน
โดยดําเนินการจัดเก็บและกระจายตอใหกับลูกคารายยอยของผูวาจาง หรือทาเรือในกรณีเปนสินคาสงออก ทั้งนี้ กลุมลูกคาหลักของ
บริษัทเปนกลุมผูผลิตในประเทศที่อยูในอุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ เชน โรงถลุงแร โรงงานผลิต
สารเคมี และโรงงานปโตรเคมี เปนตน
บริษัท เคมทรานส จํากัด
ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการขนสงสินคา (Transportation) ประเภทสารเคมีอันตรายและผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน
เชน น้ํามันดิบ และกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas for Vehicle – NGV) เปนตน ซึ่งเปนการใหบริการขนสงตามความ
ตองการของลูกคา ดวยสาขาที่ใหบริการรวม 3 สาขา คือ สาขาบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สาขาลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และ
สาขาขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยเนนไปที่การใหบริการขนสงโดยใชรถขนสงขนาดใหญดวยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งการใหบริการบริหารงานขนสง (Transportation Management) ดวยผูมีประสบการณและเชี่ยวชาญดาน
ระบบขนสง และการจัดการสารเคมีอันตราย ใหคําแนะนําปรึกษาจัดการปญหาเกี่ยวการการขนสงใหเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กลุม
ลูกคาหลักของเคมทรานสเปนกลุมผูผลิตในประเทศที่อยูในอุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเลียม รวมทั้งอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เชน
โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปโตรเลียม เปนตน
บริษัท เอสอีเอส เคม จํากัด
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ดวยทุนจดทะเบียน 11.00 ลานบาท โดยการรวมทุนระหวางบริษัท เกียรติธนา ขนสง
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เรสปอนซ คอรเปอเรชั่น (IRC) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนและตั้งอยูที่รัฐเดลาแวร
สหรัฐอเมริกา ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการจัดการระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency
Response Service) ที่เกี่ยวกับสารเคมี ปโตรเคมี และปโตรเลียม ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงสารเคมีและวัตถุ
อันตรายภายในประเทศไทย โดยไมรวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับการหกลน และการทําความสะอาดการหกลน และแพรกระจายของ
น้ํามันในทะเลและแถบชายฝงหรือบริการอื่นนอกประเทศไทย ทั้งนี้ เอสอีเอส เคม ไมมีนโยบายขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจใหบริการ
ขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย
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การลงทุนใน เอสอีเอส เคม เปนการลงทุนเพื่อสรางภาพพจนใหกับบริษัท และสรางความมั่นใจใหกับลูกคาเพิ่มขึ้น โดยในป
2550 และป 2551 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเทากับ 1.05 ลานบาท และ 2.81 ลานบาท ตามลําดับ สงผลใหมีสวนของผูถือหุนเทากับ 7.45
ลานบาท และ 7.14 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนนป 2552 เอสอีเอส เคม มีรายไดจํานวน 0.77 ลานบาท โดยเปนรายได
จากการใหบริการอบรมบุคคลภายนอกจํานวน 0.35 ลานบาท สวนที่เหลือเปนรายการระหวางกันและดอกเบี้ยรับ และมีขาดทุนสุทธิ
เทากับ 0.88 ลานบาท สงผลใหมีขาดทุนสะสม ณ 30 มิถุนายน 2552 เทากับ 4.74 ลานบาท และสวนของผูถือหุนคงเหลือเทากับ 6.26
ลานบาท ผลขาดทุนดังกลาวสงผลกระทบตองบการเงินรวมของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 วันที่ 27 พฤษภาคม
2552 จึงมีมติอนุมัติการขายหุนทั้งหมดใน บริษัท เอสอีเอส เคม จํากัด ใหกับ IRC หรือบริษัทในเครือ โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552
บริษัทดําเนินการขายหุนทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม ใหกับ บริษัท ซีคอร เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทที่เกี่ยวของกับ IRC แตไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับเกียรติธนา ขนสงเปนจํานวนเงิน 2.56 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี) สงผลให
บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการรวมคา จํานวน 3.04 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงิน
ลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวนในไตรมาส 2 ป 2552 ทั้งนี้ บริษัทไดรับการชําระเงินจากการขายหุนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
ความแตกตางระหวางบริษัทและเคมทรานสโดยสรุป
บริษัทและเคมทรานสประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการขนสงสารเคมีอันตรายไดเหมือนกัน แตเนื่องจากเคมทรานสมีฐานลูกคา
สวนใหญเปนคนละกลุมกับลูกคาของบริษัทจึงไมถือเปนคูแขงทางตรง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายสรางฐานลูกคาโดยใหความสําคัญกับ
ความสัมพันธระยะยาว ซึ่งเนนลูกคาเปนผูผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมรายใหญ และทําสัญญาใหบริการระยะยาวประมาณมากกวา 3 ป
จึงทําใหบริษัทมีลูกคานอยราย สวนเคมทรานสมุงเนนการเจาะกลุมลูกคาใหม ใหบริการขนสงเคมีภัณฑและสินคาเชื้อเพลิงและ
พลังงานที่หลากหลายโดยไมจํากัดอายุของสัญญา ทําใหมีฐานลูกคาเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมตางๆ ดังนั้น การที่บริษัทซื้อเคมทรานสเขา
มาเปนบริษัทยอย ถือเปนการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกคาของบริษัท และเปนการใชฐานลูกคาของเคมทรานสในการขยายตลาด
ไปสูกลุมลูกคาใหมของบริษัท ทําใหรายไดจากการขนสงไมกระจุกตัวอยูที่ลูกคารายใดรายหนึ่ง
2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทของบริการ ดังนี้
หนวย: ลานบาท
โครงสรางรายได
1. บริการขนสงสินคา
2. บริการจัดเก็บและกระจายสินคา
3. บริการบริหารงานขนสง
4. บริการอบรมการระงับเหตุฉุกเฉิน
รวมรายไดจากการบริการ
5. รายไดจากการขายสินคา 1
รวมรายไดหลัก
รายไดอื่นๆ 2
รายไดรวม
หมายเหตุ:

ดําเนินการ
โดย
เกียรติธนา /
เคมทรานส
เกียรติธนา
เคมทรานส
เอสอีเอส เคม3
เกียรติธนา
เกียรติธนา /
เคมทรานส

ป 2549

ป 2550

ป 2551

งวด 6 เดือน ป 2552

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

228.30

59.63

288.02

67.53

319.26

66.35

203.10

79.36

57.72
32.51
318.53
61.77
380.29

15.08
8.49
83.20
16.13
99.34

61.84
36.36
386.21
38.45
424.66

14.50
8.52
90.55
9.02
99.57

67.42
39.51
426.19
53.28
479.47

14.01
8.21
88.57
11.07
99.64

33.52
14.99
0.35
251.96
1.82
253.78

13.10
5.86
0.14
98.45
0.71
99.16

2.54

0.66

1.83

0.43

1.73

0.36

2.14

0.84

382.83

100.00

426.50

100.00

481.20

100.00

255.92

100.00

1

รายไดจากการขายสินคาเปนรายไดจากการขายกรดฟอสฟอริกใหกับบริษัทที่เกี่ยวของ (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการระหวางกัน) ซึ่งจะไมเกิดขึ้นอีกตั้งแตป 2552
2
รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดคาเชารถและอุปกรณ รายไดดอกเบี้ยรับ และรายไดจากเงินลงทุนระยะสั้น
3
บริษัทดําเนินการขายหุนทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม ใหกับ บริษัท ซีคอร เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทและเคมทรานสมีเปาหมายที่จะเปนผูใหบริการขนสงที่มีมาตรฐานการทํางานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับ
ที่ตลาดใชยึดถือเปนมาตรฐานอางอิง โดยเนนคุณภาพระบบการบริหารจัดการ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีแผนการดําเนิน
ธุรกิจสรุปไดดังนี้
 รักษาคุณภาพของการใหบริการขนสงดวยรถขนสงและอุปกรณที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด
 รักษาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ โดยการฝกอบรมพนักงานใหมีประสิทธิภาพพรอมใหบริการดวย
ความเชี่ยวชาญชํานาญ
 รักษาระดับรายไดไมต่ําวาในอดีต
 ขยายการใหบริการขนสงเปน Freight Forwarder โดยใหบริการดําเนินการพิธีการศุลกากรในการนําเขาและสงออก
พรอมใหบริการขนสง จัดเก็บและกระจายสินคาตามความตองการของลูกคา รวมถึงการจัดการเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา
 ขยายการใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคาใหกับอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการบริการจัดเก็บและ
กระจายสังกะสีแทงในปจจุบัน เชน สารเคมีอันตราย เปนตน
 มุงเนนการใหบริการขนสงสินคาเชื้อเพลิงและพลังงานใหกับธุรกิจพลังงานในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีศักยภาพใน
การเติบโตสูง
 ขยายฐานลูกคาตางประเทศ โดยขยายการใหบริการไปยังประเทศเพื่อนบานใกลเคียง
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