บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะการใหบริการ บริษัทแบงลักษณะการใหบริการของกลุมบริษัทปน 4 ประเภท ดังนี้
3.1.1 บริการขนสงสินคา (Transportation)
บริษัทและเคมทรานสเปนผูใหบริการขนสงสินคาประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เชน แคลไซน สังกะสีแทง และสารเคมี
อันตราย เชน กํามะถันเหลว โซดาไฟน้ํา ใหแก บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้ง
ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน เชน กาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas for Vehicle – NGV) ใหกับ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) เปนตน ซึ่งเปนการใหบริการขนสงตามความตองการของลูกคา โดยการใหบริการขนสงสินคาแตละประเภทดังกลาวขางตน
ตองการการดูแลในการขนสงและรถขนสงที่เหมาะสมกับสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทและเคมทรานสมีรถขนสงซึ่งสามารถรองรับการ
ขนสงสินคาทุกประเภทดังกลาวขางตน โดยรถที่ใชการขนสงประกอบดวยรถ 6 ลอ 10 ลอ รถหัวลาก และหางพวงบรรทุก ทําใหบริษัท
สามารถรองรับการขนสงสินคาไดหลากหลายตามความตองการของลูกคา โดยทั่วไปการจัดรถขนสงแบงเปนรถขนสงตามสัญญา
วาจางซึ่งจะไมสามารถนําไปใชในการใหบริการขนสงกับงานอื่นได และรถขนสงที่จัดไวสําหรับลูกคาทั่วไป ซึ่งจะมีการทําความสะอาด
ถังบรรจุกอนใหบริการขนสง ทุกครั้งที่มีการขนสงสินคาคนละประเภท
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท และเคมทรานส มี ส าขาที่ ใ ห บ ริ ก ารรวม 6 สาขา คื อ สาขาตาก จั ง หวั ด ตาก สาขาบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สาขาระยอง จังหวัดระยอง สาขาบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สาขาลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และสาขา
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีลักษณะการใหบริการโดยทั่วไปเปนการใหบริการกับลูกคาที่ตองการผูใหบริการขนสงดําเนินการให
(Outsourcing) เพื่อลดภาระในการบริหารงานขนสง โดยเฉพาะการขนสงเคมีภัณฑและกาซอันตรายที่มีกระบวนการซับซอนและ
ตองการความปลอดภัยสูงในการขนสง ดังนั้น จึงตองอาศัยความรูและประสบการณเฉพาะดานในการจัดการ เปนตน
สถิติปริมาณการขนสงของบริษัทและเคมทรานสป 2549 – 2551 และงวด 6 เดือน ป 2552
ปริมาณการขนสงตอป (ตัน)
ประเภทการขนสง
สังกะสีแทง
แคลไซน (แรผง)
สารเคมีทั่วไป
วัตถุอันตรายประเภทสารกัดกรอน
รวม
กาซ NGV (เที่ยว)

2549

2550

2551

91,681.73
83,597.39
51,480.79
133,846.83
360,606.74
-

95,434.00
99,209.45
74,576.06
213,983.75
483,203.26
-

98,301.50
108,469.78
74,541.42
254,070.94
535,383.64
799.00

งวด 6 เดือน
ป 2552
56,092.28
56,113.58
33,453.20
126,689.42
272,348.48
8,467

ที่มา: บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กระบวนการใหบริการขนสงของบริษัทและเคมทรานสจะปรับใหเปนไปตามความตองการของลูกคาแตละราย โดย
สามารถสรุปลักษณะการใหบริการขนสงของบริษัทและเคมทรานส ดังนี้:
บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจใหบริการขนสงสินเคาประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เชน แคลไซน สังกะสีแทง และสินคาประเภทสารเคมี
อันตราย เชน กํามะถันเหลว โซดาไฟน้ํา เปนตน โดยในปจจุบันบริษัทดําเนินการขนสงสินคาประเภทดังกลาวใหกับลูกคาหลักจํานวน
2 ราย โดยสัญญาสวนใหญเปนสัญญาใหบริการระยะยาว (Long term Contract) มีอายุตั้งแต 3 ป – 10 ป ทั้งนี้ รายไดจากการ
ใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 ประมาณรอยละ 38.64 เปนรายไดจากการใหบริการลูกคารายใหญรายหนึ่งของบริษัท ซึ่งเปน
ผูผลิตรายใหญรายหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยในปจจุบันบริษัทไดทําสัญญาการใหบริการและลูกคารายดังกลาวจํานวน 3
สัญญา โดยสามารถสรุปลักษณะการใหบริการ ดังนี้
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(1) ใหบริการขนสงกํามะถันเหลว โดยบริษัทเปนผูจัดหารถขนสงทั้งหมดและดําเนินการขนสงกํามะเหลวจากผูจัดจําหนาย
กํามะถันเหลวไปที่โรงถลุงแรของลูกคา ทั้งนี้ มีการรับประกันปริมาณขนสงไมนอยกวา 20,000 ตัน/ป โดยถาการขนสงไมถึงจํานวนขั้น
ต่ําที่กําหนดลูกคาจะเปนผูจายคาชดเชยใหเทากับปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดไว อนึ่ง สัญญาดังกลาวมีอายุสัญญา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553
(2) ใหบริการขนสงแคลไซน (Zinc Calcine) โดยบริษัทเปนผูจัดหารถขนสงทั้งหมดและดําเนินการขนสงแคลไซนจากโรงงาน
ของลูกคาไปสงที่โรงถลุงแรของลูกคา โดยมีปริมาณขนสงประมาณ 90,000 ตัน/ป และไมมีการรับประกันปริมาณขนสงขั้นต่ํา ซึ่งใน
กรณีที่ลูกคาตองการเพิ่มปริมาณการขนสงจะทําการแจงใหบริษัททราบลวงหนา 180 วัน อนึ่ง สัญญาดังกลาวมีอายุสัญญา 4 ป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
(3) ใหบริการขนสงโลหะสังกะสี (Zinc Metal) โดยบริษัทเปนผูจัดหารถขนสงทั้งหมดและดําเนินการขนสงโลหะสังกะสีแทง
บริสุทธิ์ (Zinc Ingot) และโลหะสังกะสีผสม (Zinc Alloy) จากโรงถลุงแรของลูกคาไปจัดเก็บที่ศูนยจัดเก็บสินคาของบริษัทที่สาขาบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรอการจัดสงใหกับลูกคาปลายทางหรือทาเรือกรุงเทพในกรณีเปนสินคาสงออก ตามแผนการ
จัดสงที่บริษัทไดรับ โดยมีปริมาณการขนสงประมาณ 100,000 ตันตอป และไมมีการประกันปริมาณการขนสงขั้นต่ํา อนึ่ง สัญญา
ดังกลาวมีอายุสัญญา 5 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยจะมีการตออายุ 3 เดือนลวงหนากอนหมดสัญญา
นอกจากนี้ รายไดจากการใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 ประมาณรอยละ 14.85 เปนรายไดจากการใหบริการลูกคา
รายใหญอีกรายหนึ่งของบริษัท ซึ่งเปนผูผลิตรายใหญรายหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานเชนกัน โดยในปจจุบันบริษัทไดทําสัญญาการ
ใหบริการและลูกคารายดังกลาวจํานวน 2 สัญญา โดยมีลักษณะการใหบริการ ดังนี้
(1) ใหบริการขนสงโซเดียมไฮดรอกไซดเหลวหรือโซดาไฟน้ํา โดยบริษัทจะดําเนินการขนสงจากโรงงานหรือคลังสินคาของ
ลูกคา จัดสงใหกับลูกคาปลายทางตามที่กําหนดในแผนการจัดสง (Delivery Paper) ที่จัดทําโดยลูกคา และตองไมชากวาเวลาทํางาน
ของวันที่กําหนดใน Delivery Paper อนึ่ง สัญญาดังกลาวมีอายุสัญญา 10 ป สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
(2) ใหบริการขนสงโซเดียมไฮดรอกไซดเหลวหรือโซดาไฟน้ํา โดยบริษัทจะดําเนินการขนสงจากโรงงานหรือคลังสินคาของ
ลูกคา จัดสงใหกับลูกคาปลายทางรายหนึ่งตามสถานที่ที่กําหนด โดยหากจัดสงสินคาที่อยูนอกตารางแนบทาย จะมีการตกลงราคากัน
ตางหาก ในกรณีที่ไมสามารถตกลงราคาไดลูกคาสามารถใหผูบริการรายอื่นทําการขนสงแทนโดยไมถือเปนการผิดสัญญาอนึ่ง สัญญา
ดังกลาวมีอายุสัญญา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553
บริษัท เคมทรานส จํากัด (มหาชน)
ดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงสินคาประเภทสารเคมีอันตราย และผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน โดยในปจจุบันดําเนินการ
ขนสงสารเคมีอันตรายและกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (NGV) เปนหลัก ซึ่งสัญญาสวนใหญเปนสัญญาระยะสั้น (Spot Contract) มี
อายุสัญญาประมาณ 1- 3 ป โดยสามารถสรุปลักษณะการใหบริการที่สําคัญได ดังนี้:
(1) ใหบริการขนสงกาซ NGV ใหกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนลูกคารายใหมที่สาขาขอนแกน โดยมีลักษณะ
การใหบริการ คือ เคมทรานสจะนํารถหัวลากซึ่งเปนสินทรัพยของเคมทรานสไปลากตูบรรจุกาซ NGV ซึ่งเปนทรัพยสินของลูกคาจาก
สถานีน้ําพอง จังหวัดขอนแกน แลวนําไปสงยังสถานีบริการกาซ NGV ปลายทางในจังหวัดขอนแกน และสถานีบริการปลายทางอื่น ๆ
ที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหลังจากเคมทรานสนําตูบรรจุกาซ NGV สงใหกับทางสถานีบริการปลายทางแลว ก็จะลากตู
เปลาจากสถานีบริการปลายทางดังกลาวกลับไปยังสถานีตนทาง เพื่อใหลูกคาบรรจุกาซ NGV และนําสงใหกับสถานีบริการปลายทาง
ตางๆ ตอไป ทั้งนี้ เคมทรานสจะตองสามารถออกปฏิบัติงานไดภายใน 15 นาที นับจากที่ไดรับคําสั่งงาน โดยจะแบงการทํางาน
ออกเปน 2 กะ กะละไมเกิน 12 ชั่วโมง
(2) สัญญาการใหบริการขนสงสารเคมีอื่น ๆ เชน กรด ดาง เปนตน โดยบริษัทจะรับจางผูผลิตเคมีภัณฑขนสงสารเคมีจาก
โรงงานของผูวาจางไปสงใหกับลูกคาของผูวาจาง ซึ่งมีการใชรถหลายประเภทในกระบวนการขนสง เชน รถหัวลากและถังบรรจุ และรถ
ที่มีตูแคปซูล (ISO Tank) เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการขนสงสารเคมีสวนใหญจะดําเนินการโดยสาขาบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
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นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทและเคมทรานสมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแกลูกคา ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการขนสงและเงื่อนไขของการ
บริการ โดยกระบวนการใหบริการขนสงจะปรับใหเปนไปตามความตองการของลูกคาแตละราย ทั้งนี้ ปจจัยที่สําคัญที่นํามาพิจารณา
ในการคิดคาบริการ คือ ระยะทาง ราคาน้ํามัน และคาแรงงาน ทั้งนี้ คาบริการสวนใหญจะแปรผันตามระยะทางที่ขนสง ราคาน้ํามัน
และคาแรงงานขั้นต่ํา ซึ่งตนทุนคาน้ํามันและตนทุนคาแรงงานคิดเปนสัดสวนเฉลี่ย (ป 2549 – ป 2551) ประมาณ 62% และ 13%
ของตนทุนคาบริการทั้งหมด โดยเฉพาะราคาน้ํามันซึ่งมีความผันผวนมากและอาจสงผลกระทบตอตนทุนใหบริการ ดังนั้น ในการจัดทํา
สัญญาการใหบริการขนสงโดยมากจะกําหนดอัตราคาบริการที่สามารถปรับไดสวนหนึ่งตามราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับ
ราคาน้ํามันที่มีการปรับครั้งลาสุด และคาแรงขั้นต่ําที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับคาแรงขั้นต่ํา ณ วันที่ทําสัญญา โดยคาบริการจะปรับ
ไดตามสัดสวนที่ไดมีการกําหนดไวในสัญญา ซึ่งความสามารถในการปรับราคาคาบริการทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ํามันลงได ทั้งนี้ สัญญาการบริการขนสงของบริษัทและเคมทรานสมีทั้งสัญญาระยะสั้น (Spot
Contract) และสัญญาระยะยาว (Long term Contract) โดยมีอายุสัญญาตั้งแต 1 ถึง 10 ป ซึ่งมีสัดสวนของสัญญาระยะสั้น (1 ป)
และสัญญาระยะยาว (มากกวา 1 ป) คิดเปนรอยละ 25 และรอยละ 75 ตามลําดับ
มาตรฐานความปลอดภัย
บริษัทและเคมทรานสไดคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการใหบริการขนสงเปนอันดับแรกควบคูไปความตอตรงเวลา
ซึ่งบริษัทและเคมทรานสตระหนักวาการเลือกใชรถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเปนสวนสําคัญที่ทําให
การปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย สามารถสงสินคาใหถึงจุดหมายตามกําหนดอยางปลอดภัย โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินของลูกคาและบริษัท
รถขนสงทุกคันของบริษัทและเคมทรานสไดมาตราฐานตามที่กฏหมายกําหนด และจะตองผานการตรวจเช็คสภาพกอนการ
ใชงาน พรอมติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัยระดับมาตรฐานไวบนรถทุกคัน เชน วาลวนิรภัยปองกันการรั่วไหลของสารเคมี และ
อุปกรณระงับเหตุเบื้องตนอื่นๆ เปนตน ตลอดจนพนักงานขับรถตองไดรับการฝกอบรม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะในการ
ระงับเหตุเบื้องตนอันเกิดจากสารเคมีที่บรรทุกใหครอบคลุมและเพียงพอตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจวัด
สารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอลในรางกายพนักงานขับรถกอนปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ บริษัทและเคมทรานสไดนําระบบ GPS มาใชโดย
ติดตั้งกับตัวรถ เพื่อติดตามตําแหนงของรถในขณะปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเสนทาง บันทึกและควบคุมความเร็ว
ในการขับขี่ใหเหมาะสมกับประเภทสินคาที่ขนสง ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถในการจอดหรือหยุดพัก
ตามระเบียบปฏิบัติ รวมถึงการเก็บประวัติการใชน้ํามันของรถขนสง ตลอดจนอัตราสิ้นเปลืองน้ํามัน เปนตน เพื่อตรวจสอบและปองกัน
การทุจริต
ดวยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในคุณภาพการบริการและความปลอดภัย บริษัทและเคมทรานสไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ OHSAS 18001: 2007 ในคุณภาพบริการและความปลอดภัย ในป 2552
3.1.2 บริการจัดเก็บและกระจายสินคา (Warehousing / Distribution Center)
นอกจากธุรกิจใหบริการขนสงแลว บริษัทยังใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคาประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เชน โลหะ
สังกะสีแทงบริสุทธิ์ และโลหะสังกะสีผสม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใหบริการจัดเก็บสินคาและ
กระจายสินคาตอใหกับลูกคารายยอยของผูวาจาง หรือทาเรือในกรณีเปนสินคาสงออก ดวยระบบการจัดเก็บและจัดสงสินคาที่ควบคุม
ดวยคอมพิวเตอรออนไลน (Computer Online) เพื่อลูกคาสามารถตรวจสอบปริมาณสินคาที่เหลืออยูในศูนยจัดเก็บไดทันทีที่ตองการ
กระบวนการใหบริการโดยทั่วไป เปนการใหบริการจัดเก็บสินคาพรอมบริการกระจายสินคาใหกับลูกคาของผูวาจาง โดย
บริการจะครอบคลุมตั้งแตบริษัทสงรถขนสงไปรับสินคาจากโรงงานของลูกคา แลวนําสินคาดังกลาวมาจัดเก็บไวที่คลังสินคาของบริษัท
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ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรอการจัดสงใหกับผูซื้อของลูกคาหรือจัดสงไปยังทาเรือในกรณีเปนสินคา
สงออก ตามแผนการจัดสงสินคาของลูกคาที่แจงไวกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เชน ระบบกลองวงจรปด
อุปกรณตรวจคนโลหะตามรางกาย และหนวยรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เปนตน เพื่อปองกันการสูญหายของสินคาจนไดรับ
ความไววางใจจากลูกคาเสมอมา ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคาประเภทโลหะสังกะสีใหกับ บมจ. ผาแดง
อินดัสทรี โดยคลังสินคามีความสามารถในการจัดเก็บประมาณ 3,000 ตัน ซึ่งการใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคา ชวยใหลูกคา
สามารถลดตนทุนในการบริหารจัดเก็บสินคา (Inventory) และตนทุนในการจัดสงสินคา (Transportation) ได
3.1.3 บริการบริหารงานขนสง (Transportation Management)
เคมทรานสเปนผูมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานระบบการขนสงมายาวนาน ประกอบกับความมีประสบการณ
ดานการจัดการที่ดี เขาใจถึงความตองการของลูกคาและสามารถใหคําแนะนําปรึกษาจัดการปญหาเรื่องการขนสงใหเกิดประสิทธิภาพ
ไปยังลูกคาได ปจจุบันบริษัทใหบริการบริหารงานขนสงใหกับ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูผลิตราย
ใหญรายหนึ่งในอุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเลียมที่สาขาลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีลักษณะการใหบริการโดยสรุป คือ
เคมทรานสจะเปนผูใหบริการขนสงน้ํามันดิบจากแทนขุดเจาะ/คลังสินคาของลูกคาที่ลานกระบือไปยังพิษณุโลก โดยมีระยะทางในการ
ขนสงประมาณ 30 กิโลเมตร โดยเคมทรานสเปนผูบริหารจัดการทุกดานที่ไมเกี่ยวกับทรัพยสินตัวรถ เนื่องจากสวนหัวรถและหางพวง
บรรทุกเปนสินทรัพยของลูกคา ซึ่งการใหบริการของเคมทรานสครอบคลุมการบริหารจัดการทุกดานตั้งแต การขนสง การจัดหา
พนักงานขับรถ ซึ่งเปนบุคลากรของเคมทรานส การจัดคิวรถ การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงการซอมบํารุง โดยลูกคาจะรับผิดชอบ
เปนผูซอมบํารุงสวนหัวรถลาก ในขณะที่เคมทรานสจะเปนผูรับผิดชอบในการซอมบํารุงสวนหาง และดวยความไววางใจที่ลูกคามีให
เคมทรานสจากการใหบริการขนสงกับลูกคาดังกลาวมานานกวา 5 ป สงผลใหเคมทรานสไดรับการตอสัญญาเปนครั้งที่ 2 ซึ่งเปน
สัญญาในปจจุบัน
3.1.4 บริการการระงับเหตุและตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response Service)
บริ ษั ท เอสอี เ อส เคม จํ า กั ด (“เอสอี เ อส เคม”) ให บ ริ ก ารระงั บ เหตุ แ ละตอบโต ส ถานการณ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ภาคอุตสาหกรรมและการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตรายภายในประเทศไทย สามารถสรุปลักษณะการใหบริการไดดังนี้:
- บริการจัดการตอวัตถุอันตราย (Hazardous Material Response): ใหบริการควบคุม ยับยั้ง เหตุที่เกิดจากวัตถุอันตราย
รวมถึงกาใหบริการบรรเทา ฟนฟู และทําความสะอาดสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ เอสอีเอส เคม ยังใหบริการจัดเก็บและยายโอน
วัตถุที่ไดรับการปนเปอนจากสารเคมี รวมถึงการใหบริการกําจัดของเสียดวยวิธีที่เหมาะสม และไดรับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหบริการวิเคราะหผลกระทบตอสถานที่เกิดเหตุ
- บริการใหคําปรึกษาและฝกอบรม (Hazard Material Consultancy & Training): ใหคําปรึกษาและฝกอบรมในการเตรียม
ความพรอมในการรับมือและจัดการตอวัตถุอันตราย รวมถึงการพัฒนาแผนฉุกเฉินสําหรับวัตถุอันตราย ตลอดจน การตรวจ
สอนสถานที่และสิ่งที่เกียวของในการจัดเก็บ ควบคุม และขนสง วัตถุอันตราย ใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการ
จัดเก็บ ควบคุม ขนสง วัตถุอันตราย
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 มีมติอนุมัติการขายหุนทั้งหมดใน บริษัท เอสอีเอส
เคม จํากัด ใหกับ IRC หรือบริษัทในเครือ โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 บริษัทดําเนินการขายหุนทั้งหมดใน เอสอีเอส เคม ใหกับ
บริษัท ซีคอร เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ IRC แตไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
เกียรติธนา ขนสง เปนจํานวนเงิน 2.56 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี) สงผลใหบริษัทมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการรวมคา
จํานวน 3.04 ซึ่งบริษัทไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวนในไตรมาส 2 ป 2552 ทั้งนี้ บริษัทไดรับ
การชําระเงินจากการขายหเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
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3.2 ตลาดและสภาวะการแขงขัน
3.2.1 กลยุทธทางการตลาด
ในการกําหนดกลยุทธทางการแขงขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจนั้นอยูภายใตเปาหมายการใหบริการที่ทําใหลูกคาไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุด (Maximize Customer Satisfaction) โดยบริษัทไดพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพ โดยกําหนดเกณฑวัดคุณภาพของบริการดังตอไปนี้
 ประสิทธิภาพการจัดสงสินคาตามเวลาที่ลูกคาตองการ 98% ภายในระยะเวลา 1 เดือน
 อุบัติเหตุที่สงผลกระทบตอการบริการจัดสงเปน 0% ทุกเดือน
 คํารองเรียนของลูกคา เรื่อง การจัดสงสินคาไมครบจํานวนเปน 0% ทุกเดือน
 คํารองเรียนของลูกคา เรื่อง ความสุภาพของพนักงานขับรถไมเกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 เดือน
การใหบริการขนสง และบริการจัดเก็บและกระจายสินคาที่มีคุณภาพของบริษัท จะนํามาซึ่งการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท
โดยกลยุทธการแขงขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจที่สําคัญของบริษัทมีดังตอไปนี้
(1) การรักษาฐานลูกคาปจจุบัน
ปจจุบันลูกคาของบริษัทและเคมทรานสสวนใหญเปนผูผลิตในประเทศที่อยูในอุตสาหกรรมพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมเหมือง
แร อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน ซึ่งประกอบดวย โรงถลุงแร โรงงานผลิตสารเคมี และ
โรงสํารวจและผลิตปโตรเลียม และกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas for Vehicle – NGV) เปนตน โดยลูกคาดังกลาวเปน
ผูผลิตขนาดใหญในอุตสาหกรรมพื้นฐานซึ่งลูกคาบางรายไดใชบริการขนสงของบริษัทนานกวา 5 ป โดยมีการตอสัญญากับบริษัท
อยางตอเนื่อง เนื่องจากเชื่อมั่นถึงคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการของบริษัท ซึ่งการรักษาฐานลูกคาดังกลาวไวดวยการ
รักษาคุณภาพของการบริการและความสัมพันธอันดี ถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการขยายการใหบริการในอนาคต
(2) การใหบริการที่มีคุณภาพดวยความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะดาน
การใหบริการที่มีคุณภาพนั้นหมายความรวมถึงการบริการที่มุงเนนความปลอดภัย และตรงตอเวลา โดยจะนํามาซึ่งการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท การประกอบธุรกิจใหบริการขนสงนั้น ความปลอดภัยถือเปนหัวใจสําคัญของการบริการ โดยเฉพาะการ
ขนสงสารเคมี ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการขนสงอาจจะนํามาซึ่งความเสียหายที่รายแรงได
ดังนั้น กลยุทธที่สําคัญเปนอันดับหนึ่งในการบริการขนสงของบริษัทและเคมทรานส คือการบริหารงานขนสงดวยมาตรฐานความ
ปลอดภัย โดยทุกขั้นตอนของการใหบริการจะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก ดวยการปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่ที่มีความรู
ประสบการณและความชํานาญในการจัดการงานขนสงสารเคมี ซึ่งที่ผานมาบริษัทและเคมทรานสไดรับความไววางใจจากลูกคามา
โดยตลอด
ทั้งนี้ คุณภาพของบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานขับรถถือเปนปจจัยสําคัญของงานบริการขนสง เพราะพนักงานขับรถจะเปน
ผูรับผิดชอบการขนสงตั้งแตออกจากจุดรับสินคาจนถึงปลายทาง ดังนั้น บริษัทจึงใหความสําคัญกับพนักงานขับรถมากซึ่งตองผานการ
ทดสอบกอนเขาทํางานและตองไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะความรูกอนปฏิบัติงานจริง และบริษัทยังสงเสริมโดยจัดใหมีโบนัสขับขี่
ปลอดภัยใหกับพนักงานขับรถเพื่อสงเสริมการขับขี่รถดวยความระมัดระวัง
การใหบริการขนสงนั้นสิ่งที่สําคัญนอกจากความปลอดภัย คือ การตรงตอเวลา ดวยสาขาที่ใหบริการรวม 6 สาขา ประกอบ
กับการวางแผนการดําเนินงานที่ดี เริ่มตั้งแตการศึกษาเสนทางเดินรถเพื่อวางแผนการเดินรถใหสามารถขนสงสินคาไดรวดเร็วและตรง
ตามเวลา รวมถึงการตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งกอนออกเดินรถใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดเหตุรถเสียระหวางทางนํามาซึ่งความลาชาในการใหบริการขนสงได
ดวยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในคุณภาพการบริการและความปลอดภัย บริษัทและเคมทรานสไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 และ OHSAS 18001: 2007 ในคุณภาพบริการและความปลอดภัย ในป 2552
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(3) การใหบริการที่หลากหลาย
บริษัทและเคมทรานสเปนผูใหบริการขนสงสินคาหลากหลายประเภทตามความตองการของลูกคา ทั้งประเภทวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมไปจนถึงสารเคมีและกาซอันตราย ซึ่งประกอบดวยของแข็ง ของเหลว และกาซ เชน โลหะสังกะสีแทง, แคลไซน, กํามะถัน
เหลว, โซดาไฟน้ํา, น้ํามันดิบ และกาซ NGV เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคาไปยังลูกคาปลายทางหรือ
ทาเรือขนสงตามในกรณีสงออกความตองการของลูกคา การใหบริการยังรวมถึงการใหบริการบริหารงานขนสงดวยผูมีประสบการณ
และมีความเชี่ยวชาญดานระบบขนสง ทั้งนี้ บริการที่หลากหลายของบริษัทและเคมทรานสสงผลใหสามารถรองรับความตองการของ
ลูกคาไดมากขึ้น
(4) การบริหารภาพลักษณที่ดี
การใหบริการขนสงของบริษัทเปนการใหบริการกับลูกคาแบบ Outsourcing ทําใหบริษัทเสมือนเปนตัวแทนของลูกคาในการ
ขนสง ซึ่งบริษัทมีการบริหารงานแบบมืออาชีพดวยตระหนักวานอกจากบริการงานขนสงที่ปลอดภัย และตรงเวลาแลว บริษัทยังมีหนาที่
ในการเปนตัวแทนเผยแพรภาพลักษณที่ดีของลูกคาสูสาธารณชนดวย
ทั้งนี้ บริษัทและเคมทรานสมีนโยบายการสรางภาพลักษณที่ดีในฐานะเสมือนเปนตัวแทนของลูกคา ดวยการสรางความ
เชื่อมั่นใหแกผูพบเห็นถึงความปลอดภัยในการขนสง โดยการรักษาสภาพรถที่ใชในการขนสงใหอยูในสภาพสมบูรณ สะอาดเรียบรอย
รวมถึงพนักงานขับรถจะแตงกายดวยเครื่องแบบที่สะอาดเรียบรอย พรอมไดรับการอบรมใหมีกริยามารยาทที่สุภาพออนนอม พรอม
ใหบริการที่ดี
(5) การขยายการใหบริการในตางประเทศ
บริษัทมีเปาหมายที่จะขยายการใหบริการในตางประเทศ โดยฉพาะประเทศเพื่อนบานใกลเคียง ซึ่งมีความตองการใชบริการ
ขนสงของบริษัทในการขนสงสินคาและสารเคมีตางๆจากประเทศไทยไปประเทศลาวสําหรับใชในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ในป 2551
บริษัทไดเริ่มขยายการบริการไปยังประเทศเพื่อนบาน โดยใหบริการขนสงสารเคมีไปประเทศลาว รวมถึงการใหเชาถังบรรจุขนาดใหญ
(ISO Tank) ของบริษัท
3.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย
 กลุมเปาหมายหลัก (Primary Target) คือกลุมลูกคาเดิมโดยเปนการใหบริการขนสงเพิ่มขึ้นใหกับลูกคาปจจุบันที่ใช
บริการขนสงของบริษัทอยูแลว ไดแก กลุมผูผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ เชื้อเพลิงและพลังงาน และเสนอการ
ใหบริการที่เกี่ยวเนื่องใหกับลูกคา เชน บริการจัดเก็บและกระจายสินคา (Ware House / Distribution Center) และ
บริการบริหารงานขนสง (Transportation Management) ตอไป
 กลุมเปาหมายรอง (Secondary Target) คือกลุมลูกคาใหม ไดแกกลุมผูผลิตเคมีภัณฑหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมซึ่ง
ยังไมไดใชบริการของบริษัท โดยบริษัทมีกลยุทธการทําตลาดสําหรับกลุมนี้แบบ Forward integration คือการเขาสราง
ความสัมพันธและนําเสนอบริการเขาสูกลุมผูผลิตหรือบริษัทที่เปนผูรับสินคาปลายทางที่บริษัทจัดสงให เนื่องจาก
บริษัทเปนผูขนสงเคมีภัณฑหรือวัตถุดิบสําหรับใชในอุตสาหกรรมการผลิตใหอยูแลว ทําใหบริษัทมีโอกาสที่เขาถึง
กลุมเปาหมาย ซึ่งกลุมเปาหมายดังกลาวมีโอกาสไดเห็นถึงคุณภาพงานบริการขนสงของบริษัทอยูแลว
ทั้งนี้ เกียรติธนาและเคมทรานส มีการแบงกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน ดังนี้
 เกียรติธนา เนนกลุมลูกคาเปนผูผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่มีความตองการ
ทําสัญญาใหบริการในระยะยาว
 เคมทรานส เนนกลุมลูกคาเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน (กลุมลูกคาเดิมเปนผูผลิตเคมีภัณฑ) และ
การเขาสูตลาดใหมหรือกลุมลูกคาใหม ที่ตองการผูใหบริการขนสงที่มีความชํานาญหรือมีประสบการณดานการขนสง
สารเคมี และกาซอันตราย เปนตน
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อนึ่ง บริษัทมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแกลูกคา ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการขนสงและเงื่อนไขของการบริการ ทั้งนี้
ปจจัยที่สําคัญที่นํามาพิจารณาในการคิดคาบริการ คือ ระยะทาง ราคาน้ํามัน และคาแรงงานขั้นต่ํา ซึ่งในการจัดทําสัญญาการ
ใหบริการขนสงจะกําหนดอัตราคาบริการที่สามารถปรับไดสวนหนึ่งตามราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันที่มีการ
ปรับครั้งลาสุด และคาแรงขั้นต่ําที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับคาแรงขั้นต่ํา ณ วันที่ทําสัญญา โดยคาบริการจะปรับไดตามสัดสวนที่ได
มีการกําหนดไวในสัญญา ซึ่งความสามารถในการปรับราคาคาบริการทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความ
ผันผวนของราคาน้ํามันลงไดทั้งนี้ การปรับอัตราคาบริการดังกลาวสอดคลองกับการปรับอัตราคาบริการกับลูกคารายอื่นของบริษัท
3.2.3 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
 การเขาประมูลงานโครงการตาง ๆ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทและเคมทรานสเปนธุรกิจใหบริการขนสง ซึ่งลูกคาสวน
ใหญของบริษัทและเคมทรานสเปนผูผลิตรายใหญในอุตสาหกรรมพื้นฐาน ดังนั้น ชองทางการจัดจําหนายของบริษัท
และเคมทรานสโดยมากแลวจะเปนการเขาประมูลงานโครงการตางๆ และดวยความพรอมของทรัพยากรบุคคลและ
ยานพาหนะอุปกรณที่ใชในการขนสง ทําใหบริษัทสามารถรองรับงานโครงการขนาดใหญได
 ไดรับการแนะนําจากลูกคาเดิม การไดรับการแนะนําจากลูกคาเดิมใหกับลูกคาใหมเปนอีกชองทางการจําหนายที่
สําคัญ เนื่องจากการไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมเปนระยะเวลานาน ชวยสรางความเชื่อมั่นลูกคาใหมใหเกิด
ความไววางใจในคุณภาพของการบริการของบริษัท
3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจโลจิสติกสถือเปนอุตสาหกรมมที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย โดยในป 2550 มีมูลคาของ
อุตสาหกรรมประมาณ 736,000 ลานบาท เปนภาคขนสงสินคาทางบกประมาณ 364,000 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.46 ของ
มูลคาอุตสาหกรรม และในชวง 4 ปที่ผานมา (2547 – 2550) ซึ่งมีการตื่นตัวในเรื่องโลจิสติกสเปนอยางมาก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอ
ปรอยละ 10 ดังแสดงในภาพ

ที่มา: หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ วันที่ 19 มกราคม 2552 (โดยกระทรวงพาณิชย)

จากสถิติของกระทรวงคมนาคม พบวา ที่ผานมาการขนสงสินคาภายในประเทศสวนใหญจะพึ่งพาการขนสงผานทางถนน
มากที่สุดประมาณรอยละ 85 โดยสวนใหญจะเปนการขนสงสินคาเกษตร ปศุสัตว วัสดุกอสราง เชื้อเพลิง และเครื่องใชครัวเรือน ซึ่ง
ปริมาณการขนสงในป พ.ศ. 2551 เทากับ 424.46 ลานตัน ลดลงรอยละ 0.86 จากป 2550 ที่มีปริมาณขนสงเทากับ 428.12 ลานตัน
โดยมีปริมาณการขนสงสินคาทางถนน แยกตามประเภทสินคาดังนี้
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ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (วันที่ 26 กุมภาพันธ 2552) คาดวาในป 2552 ปริมาณการขนสงสินคาทางถนนจะมีประมาณ
413.2 ลานตัน – 417.5 ลานตัน หดตัวประมาณรอยละ 2 – 3 จากปกอนหนา เนื่องจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่สงผลตอ
เศรษฐกิจไทย
จํานวนรถจดทะเบียนประเภทรถบรรทุกไมประจําทางแยกตามลักษณะรถ
รวม

กระบะ
บรรทุก

ตู
บรรทุก

บรรทุก
ของเหลว

ป 2549

124,889

34,571

9,285

1,699

บรรทุก
วัตถุ
อันตราย
4,221

ป 2550

135,996

36,532

10,835

1,789

ป 2551

147,770

38,643

12,131

31 มี.ค. 2552 150,175
ที่มา: กรมการขนสงทางบก

39,004

12,493

รถบรรทุกไม
ประจําทาง

31,765

กึ่งพวง
บรรทุก
วัสดุยาว
126

24,684

10,746

35,213

136

27,229

9,978

11,519

38,896

140

15,520

10,145

11,808

39,540

141

30,836

บรรทุก
เฉพาะกิจ

พวง

กึ่งพวง

8,448

10,090

4,032

9,484

2,201

3,936

2,243

3,965

ลากจูง

ปจจุบันสารเคมีและวัตถุอันตรายไดถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบทั้งใชเปนวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง หรือใชเปนสารเรงปฏิกิริยาใน
การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมต า งๆ เช น อุ ต สาหกรรมป โ ตรเลี ย ม อุ ต สาหกรรมผลิ ต สารเคมี อุ ต สาหกรรมผลิ ต วั ส ดุ ก อ สร า ง และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตสบู ผงซักฟอก เยื่อกระดาษ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนตน ทําใหการขนสงสินคาประเภท
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายมีการขนสงทางถนนเพิ่มขึ้น เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม โดยการขนสงสินคาประเภท
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายมีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกับความตองการใชสินคาประเภทดังกลาวในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งนี้
ตามประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่องกําหนดประเภทหรือชนิดของวัตถุอันตรายแบงเปน 9 ประเภท คือ วัตถุระเบิด, กาซ, ของเหลว
ไวไฟ, ของแข็งไวไฟ, สารออกซิไดส, สารพิษและสารติดเชื้อ, วัสดุกัมมันตรังสี, สารกัดกรอน, และวัตถุอันตราเบ็ดเตล็ด โดยในปจจุบัน
บริษัทและเคมทรานสใหบริการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตรายประเภทสารกัดกรอนหลายประเภท เชน กรดใชแลว, ดางใชแลว, สาร
โพลิเมอร, เมทิลเมธาไครแลท, บิวธิ่วอะซีเตท, กาวน้ํา, น้ํามันพาราฟน, กรดซัลฟูริก, กรดเกลือ, โซดาไฟ, กรดไนตริก, คลอรีนน้ํา เปน
ตน
การขนสงสินคาประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้น มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุที่รายแรงคอนขางสูง โดยสามารถสรุป
จํานวนสถิติอุบัติภัยวัตถุเคมีไดดังนี้
ประเภทวัตถุเคมี
วัตถุระเบิด
กาซไวไฟ / น้ํามัน
สารเคมีกลุมอื่น

2549
20
43
37

จํานวนอุบัติภัย (ครั้ง)
2550
8
47
39

ทีมา: www.chemtrack.org สนับสนุนโดย สกว. NCE-EHWM
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6
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บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมสังกะสี
เนื่องจากรายไดของบริษัทสวนใหญมาจากการใหบริการขนสงใหกับลูกคารายใหญรายหนึ่ง ซี่งเปนผูผลิตโลหะสังกะสีราย
ใหญในประเทศที่มีแหลงแรซึ่งไดรับสัมปทาน โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 110,000 ตันตอป มีสวนแบงตลาดในประเทศประมาณ
รอยละ 80 ดังนั้น ภาวะอุตสาหกรรมสังกะสีจึงมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับการเติบโตของรายไดของบริษัท โดยสามารถสรุปภาวะ
อุตสาหกรรมดังกลาวไดดังนี้
สังกะสีไดถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมแผนเหล็กชุบสังกะสี ทอเหล็กชุบ
สังกะสี งานกอสรางสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมผลิตทองเหลือง ทั้งนี้ สังกะสียังใชในการผลิตเปนสังกะสีออกไซดเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต เซรามิก สี อาหารสัตวและเวชภัณฑ เปนตน โดยมีปริมาณความตองการใชสังกะสีในประเทศดังภาพ

ที่มา: บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

ในป 2551อุตสาหกรรมสังกะสีโลกไดรับผลกระทบจากวิกฤติการเงินและเศรษฐกิจของโลก ซึ่งประเทศในกลุมอาเซียนและ
โดยเฉพาะประเทศไทยยังไมไดรับผลกระทบทันทีในชวงแรกของป แตในครึ่งปหลัง อุตสาหกรรมที่ใชโลหะสังกะสีหลายแหงไดลดกําลัง
การผลิตและหยุดโรงงานชั่วคราว ทั้งนี้ ในป 2551 ปริมาณความตองการใชโลหะสังกะสีภายในประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 112,005
เมตริกตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 เมื่อเทียบกับป 2550 เนื่องจากในครึ่งปแรกภาวะตลาดโลหะสังกะสีภายในประเทศยังขยายตัวดีอยูถึง
รอยละ 9 สําหรับปริมาณความตองการใชโลหะสังกะสีโลกในป 2551 มีจํานวน 11.5 ลานเมตริกตัน เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 1.8
ราคาโลหะสังกะสีโดยทั่วไปจะอิงกับราคาตลาดโลก โดยในป 2551 ราคาโลหะสังกะสีโลกไดมีการปรับลดลงอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ป 2551 โดยราคาเฉลี่ยทั้งป 2551 ที่ 1,875 ดอลลารสหรัฐตอเมตริกตัน ลดลงถึง 1,367 ดอลลารสหรัฐตอ
เมตริกตันหรือรอยละ 42 เมื่อเทียบกับป 2550 ซึ่งเฉลี่ยที่ 3,242 ดอลลารสหรัฐตอเมตริกตัน
แนวโนมในป 2552 เนื่องจากปริมาณความตองการในประเทศลดลง ผูผลิตจึงหันไปเพิ่มสัดสวนการสงออกมากขึ้น ซึ่งการ
ปรั บ สั ด ส ว นการส ง ออกให ม ากขึ้ น นั้ น ทํ า ให ไ ม ต อ งลดกํ า ลั ง การผลิ ต ลง โดยตลาดส ง ออกจะมุ ง เน น ที่ ป ระเทศในกล ม อาเซี ย น
โดยเฉพาะเวียดนามที่ยังมีปริมาณความตองการใชสังกะสีอยูถึงปละ 5 – 6 หมื่นตัน โดยตองนําเขาทั้งหมดเนื่องจากไมมีโรงถลุงแรเอง
ทั้งนี้ คูแขงที่สําคัญ คือ ผูผลิตจากตางประเทศในประเทศออสเตรเลีย เกาหลี และจีน ซึ่งผูผลิตดังกลาวจะสงออกผลิตภัณฑสวนเกิน
จากกําลังการผลิตมายังตลาดเอเชีย และไดรับการลดภาษีนําเขาโลหะสังกะสีจากรอยละ 3.25 เหลือเพียงรอยละ 1 ตามขอตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) และอัตราภาษีนําเขาเปนศูนยตามขอตลกลงเขตการคาเสรี (FTA) ระหวางประเทศไทยและออสเตรเลีย
(ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ Bizweek วันที่ 11 พฤษภาคม 2552)
ทั้ ง นี้ ด ว ยความได เ ปรี ย บด า นค า จ า งแรงงาน ความคล า ยคลึ ง ด า นประเพณี วั ฒ นธรรม และความสมบู ร ณ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ทองคํา ทองแดง สังกะสี ดีบุก น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน ในประเทศเพื่อนบานอยางลาวและ
เวียดนาม เปนปจจัยที่ชวยสนันสนุนใหการลงทุนในประเทศลาวและเวียดนามขยายตัวเพิ่มมากขึ้น (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย)
ซึ่งบริษัทมีแผนขยายการใหบริการขนสงในประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับความตองการผูใหบริการขนสง (Outsourcing) ที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจและเปนการเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกคาในตางประเทศดวย อนึ่ง ผูผลิตสังกะสีรายใหญของประเทศไทยซึ่ง
เปนลูกคารายใหญรายหนึ่งของบริษัทไดเริ่มสํารวจแหลงแรในประเทศลาวเมื่อป 2550 โดยจัดตั้งเปนบริษัทในประเทศลาวและถือหุน
100% ซึ่งถือเปนโอกาสที่บริษัทจะสามารถขยายการใหบริการไปยังประเทศลาวตามการขยายของธุรกิจ
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บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและปโตรเคมี
นอกจากการใหบริการขนสงวัตถุดิบอุตสาหกรรม เชน สังกะสีแลว บริษัทและเคมทราสยังมีทักษะความชํานาญในการ
ใหบริการขนสงสารเคมีอันตรายดวย โดยภาวะอุตสาหกรรมดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑของประเทศไทยมีผูประกอบการเปนจํานวนมาก และมีความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ ซึ่งมี
บทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากเคมีภัณฑเปนผลิตภัณฑที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งผลิตภัณฑเคมีพื้นฐานที่มีการนํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่
สําคัญ ไดแก โซดาไฟ คลอรีน ไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) และกรดซัลฟูริก ทั้งนี้ บริษัทเปนผูใหบริการขนสงผลิตภัณฑเคมีพื้นฐาน
ดังกลาว โดยบริษัทเปนผูใหบริการขนสงโซดาไฟน้ํานานกวา 5 ปใหกับผูผลิตโซดาไฟในประเทศรายใหญอันดับสองจากผูผลิตโซดาไฟ
จํานวน 10 ราย (ที่มา: บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน))
โซดาไฟเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน ในการผลิตเยื่อกระดาษ สบูและ
ผลิตภัณฑซักฟอก การทําความสะอาด โรงกลั่นน้ํามัน การใชงานทางอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เปนตน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑในป 2552 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดวาจะอยูในภาวะชะลอตัว เนื่องจากอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑโดยสวนใหญจะใชเปนวัตถุดิบเบื้องตนในการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมหลักตาง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาและสถานการณทางการเมืองที่ยังมีความไมแนนอน นาจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจหดตัว รวมถึงอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑดวย
อุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเลียม
ในป 2551 เคมทรานสไดขยายการใหบริการขนสงในอุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเลียม โดยเริ่มใหบริการขนสงกาซ
ธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas for Vehicle – NGV) ใหกับผูผลิตรายใหญของประเทศ ซึ่งผูบริหารของบริษัทไดเล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเลียม โดยเฉพาะกาซ NGV และบริษัทคาดวาจะขยายการ
ใหบริการขนสงในอุตสาหกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ภาวะอุตสาหกรรมดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
กราฟแสดงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย
บาท/ลิตร

ดีเซล

NGV

40.00
35.39

35.00
30.00

35.51

29.53

25.00

21.56
17.89

20.00

21.57

15.00
10.00

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

5.00
0.00
Q1/51

Q2/51

Q3/51

Q4/51

Q1/52

Q2/52

ที่มา: www.pttplc.com

ในป 2551 ประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตราคาน้ํามันในชวงครึ่งปแรกและวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลกในชวงไตรมาส
สุดทาย โดยวิกฤตราคาพลังงานที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอความตองการพลังงานในประเทศชะลอตัวลง นอกจากนี้ จากการที่ราคา
ขายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ทําใหผูบริโภคหันไปใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะกาซ NGV
สงผลใหความตองการใชกาซ NGV มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด เนื่องจากความตองการใชกาซ NGV ในภาคคมนาคมขนสง
ทดแทนการใชน้ํามัน ซึ่งอัตราความตองการใชดังกลาวมีแนวโนมเติบโตตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากไดรับการสงเสริมจากภาครัฐอยาง
ตอเนื่อง เชน โครงการสงเสริมการลงทุนติดตั้ง NGV ของภาคเอกชน การสงเสริมการใชกาซ NGV ในรถขนสงมวลชน รถราชการ และ
แท็กซี่ การเรงขยายสถานีบริการกาซ NGV เปนตน โดยความตองการใช NGV สําหรับป 2551 – 2555 ดังภาพ
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ความตองการใช NGV
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ที่มา: สํานักงานโยบายพลังงานและแผนพลังงาน ประมาณการโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

จากความตองการใชกาซ NGV เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และการสงเสริมใหใชกาซ NGV ในภาคขนสง เพื่อลดผลกระทบตอ
สภาพเศรษฐกิจอันเนื่องจากราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรพลังงาน
ของประเทศ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีแผนการขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลักและ
ตามแนวทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. รวมทั้งในอูจอดรถของ Fleet ตางๆ โดย ปตท. มีเปาหมายขยายสถานี NGV สําหรับป 2552 –
2555 ดังนี้
จํานวนรถและสถานี NGV
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ที่มา: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ แนวโนมการเติบโตของตลาด NGV จะชะลอตัวเมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบในชวงป 2552 –
2557 จะอยูที่ประมาณ 55 – 80 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล ซึ่งต่ํากวาราคาในป 2551 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยูที่ 100 ดอลลารสหรัฐ / บารเรล
(ที่มา: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)) อยางไรก็ตาม ดานการขยายสถานีบริการกาซ NGV ปตท. ในป 2552 ยังวางเปาหมายไวที่ 400
แหง ซึ่งเปนการปรับลดลงจากแผนเดิมที่ 450 แหง เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความตองการใชกาซ NGV ลดลงสวนหนึ่ง
ทั้งนี้ กาซ NGV ถือเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนต่ํา ซึ่งเหมาะสําหรับการใชในอุตสาหกรรมขนสง เชน รถประจําทาง รถบรรทุก รถแท็กซี่ และ
รถตูสาธารณะ เปนตน จะเห็นไดวาสถานีกาซ NGV ยังคงมีการขยายตัวในอนาคต ซึ่งถือเปนโอกาสในการเติบโตของบริษัทในการ
ใหบริการขนสงกาซ NGV
3.3.2 ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทยเกี่ยวของกับบริษัทจดทะเบียนกวา 15,000 บริษัท โดยบริษัทที่ใหบริการดานโลจิสติกสของ
ไทยสวนใหญมากกวารอยละ 80 เปนบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งปจจุบันไดรับแรงกดดันจากสภาพการแขงขันที่สูงมาก
โดยเฉพาะคูแขงที่เปนบริษัทตางชาติ (ที่มา: หนังสือพิมพสยามธุรกิจ วันที่ 17 มกราคม 2552) ทั้งนี้ ธุรกิจบริการขนสงมีแนวโนมการ
แขงขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากมีจํานวนผูใหบริการขนสงเปนจํานวนมากโดยเฉพาะผูใหบริการขนาดกลางและขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม
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ผูประกอบการแตละรายมีกลุมลูกคาที่แตกตางกัน หรือมีความเชี่ยวชาญในการขนสงสินคาแตละประเภทตางกัน เชน ขนสงอาหาร
ขนสงวัสดุกอสราง ขนสงสารเคมี ขนสงผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน เปนตน ปจจุบันผูประกอบการที่ถือเปนคูแขงโดยตรงของ
บริษัทมีจํานวน 4 ราย (ขอมูลจากผูบริหารบริษัท) ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจขนสงผลิตภัณฑเคมีภัณฑ ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน
โดยมีลูกคาหลักอยูในกลุมผูผลิตน้ํามัน กาซ NGV และปโตรเคมี เปนตน และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต 15 ลานบาท ถึง 400 ลานบาท
การประเมินสวนแบงตลาดสําหรับบริษัททําไดยาก เนื่องจากมีผูประกอบการจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ผูบริหารไดประเมิน
สวนแบงตลาดของบริษัทพบวา บริษัทมีสวนแบงตลาดรอยละ 100 ในการใหบริการขนสงใหกับลูกคารายใหญรายหนึ่ง ซึ่งเปนผูผลิต
ในอุตสาหกรรมผลิตโลหะสังกะสี โดยมีการใชบริการขนสงของบริษัทมานานกวา 10 ป และบริษัทมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 70
ในการใหบริการขนสงใหกับลูกคารายใหญรายหนึ่ง ซึ่งเปนผูผลิตโซดาไฟ (ผลพลอยไดจากการผลิตพีวีซี) รายใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศจากผูประกอบการ 10 ราย โดยไดมีการใชบริการกับบริษัทมานานกวา 5 ป และเคมทรานสมีสวนแบงการตลาดประมาณรอย
ละ 5 สําหรับการใหบริการขนสงกาซ NGV ใหกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทและเคมทรานสไมมีนโยบายแขงขันดาน
ราคากับผูประกอบการรายอื่น แตจะใหความสําคัญกับประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ คือ ความปลอดภัยในการขนสงเปน
อันดับแรก ซึ่งที่ผานมาลูกคามีความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท โดยมีอัตราคาบริการที่อาจจะสูงกวาคูแขงขัน แตลูกคาไดให
ความไววางใจและเลือกใชบริการกับบริษัท
จุดเดนในการแขงขันสําหรับธุรกิจใหบริการขนสงของบริษัทอยูที่ศักยภาพในการขยายฐานลูกคาและใหบริการที่ครอบคลุม
ความตองการของลูกคา ความปลอดภัย และตรงเวลา ความพรอมของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งดวยความรู ทักษะความชํานาญ
และประสบการณที่ผานมา ทําใหบริษัทมีความพรอมในดานตางๆ ในการแขงขัน ซึ่งผูบริหารเชื่อวาบริษัทมีจุดเดนในการแขงขัน
ดังตอไปนี้
• มีประสบการณในธุรกิจขนสงเคมีภัณฑมานาน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และไดรับความไววางใจจากลูกคามาตลอด
ระยะเวลากวา 10 ป
• มี ม าตรฐานความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน ด ว ยบุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ แ ละความชํ า นาญ ประกอบกั บ
ประสิทธิภาพของยานพาหนะและอุปกรณที่ไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอ ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพการ
บริการของบริษัท โดยในป 2552 บริษัทและเคมทรานสไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ OHSAS
18001: 2007 ในคุณภาพบริการและความปลอดภัย
• มีบริการขนสงสินคาที่หลากหลาย เริ่มจากการขนสงสินคาไปยังจุดหมายตามความตองการของลูกคา โดยสามารถ
ขนสงสินคาไดหลากหลายประเภท เชน วัตถุดิบอุตสาหกรรม สารเคมีและกาซอันตราย เปนตน และการใหบริการ
จัด เก็ บ และกระจายวั ตถุ ดิบ อุ ต สาหกรรมต อ ให กั บ ลูก ค า รายย อ ยของผู ว า จ างหรื อ จั ด ส งไปยั ง ท า เรื อ รวมถึ ง การ
ใหบริการบริหารงานขนสง ทําใหสามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคาได
• ดวยเครือขายของบริษัทและเคมทรานสที่ใหบริการรวม 6 สาขา ทําใหสามารถใหบริการขนสงแกลูกคาไดอยางทั่วถึง
ตามความตองการของลูกคา
• มีพันธมิตรทางการคาที่แข็งแกรง โดยลูกคาหลักของบริษัทและเคมทรานส สวนใหญเปนผูผลิตรายใหญใน
อุตสาหกรรมโลหะสังกะสี อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน เชน บริษัท ผาแดง อินดัสทรี
จํ า กั ด (มหาชน), บริ ษั ท วี นิ ไ ทย จํ า กั ด (มหาชน), บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน), บริ ษั ท ปตท.สํ า รวจและผลิ ต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งลวนแลวแตเปนบริษัทที่มั่นคงมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่น
ลูกคาใหมเกิดความไววางใจในคุณภาพของการบริการของบริษัท
• ความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตรายไดและกําไรสุทธิ ซึ่งที่ผานมามีรายไดและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งนี้
รายไดของบริษัทเปนรายไดที่คอนขางมั่นคงจากการทําสัญญาระยะยาวกับลูกคา และมีการตอสัญญากับลูกคา
เรื่อยมา
• มีความพรอมของบุคลากร ยานพาหนะและอุปกรณ สําหรับการใหบริการโครงการขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ประกาศกฎกระทรวง “การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546”
การบังคับใชกฎกระทรวง “การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546” เนื่องจากที่ผานมาอุบัติเหตุจากการขนสงวัตถุ
อันตรายทางบก เกิดจากเหตุหลายประการไมวาจะเปนเรื่องของตัวรถที่ใชบรรทุก ถังบรรจุที่ยึดติดถาวรกับตัวรถไมไดมาตรฐาน รถวิ่ง
เร็วหรือวิ่งนอกเสนทาง โดยไมมีหนวยงานที่กํากับดูแลโดยตรง
กรมโรงงานในฐานะผูกํากับดูแลผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก ผูขนสง และผูมีไวในครอบครองไดใหความสําคัญกับปญหาที่
เกิดขึ้น จึงมีการออกระเบียบเพื่อการปฏิบัติที่เต็มมาตรฐาน โดยมีเปาหมายใหญคือการกํากับดูแลการขนสงวัตถุอันตรายทางบกใหมี
ความปลอดภัยทั้งระบบ ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทางทั้งการขนสงในประเทศ การขนสงระหวางประเทศ โดยผลของประกาศฉบับ
ดังกลาวทําใหผูประการขนสงวัตถุอันตรายตองมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยดังตอไปนี้
 ตองมีการนําถังบรรจุยึดติดถาวรกับตัวรถที่ใชบรรจุวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานฯ รับผิดชอบ
 ตองขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ตองติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย เชน ชองเปด วาลวนิรภัย ทอ ขอตอ อุปกรณ รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่ติดตั้งจะตอง
เปนไปตามมาตรฐานสากล
ผลจากการบังคับใชกฎกระทรวง “การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546” ทําใหผูประกอบการขนสงวัตถุอันตรายตอง
ลงทุนเพิ่มเพื่อปรับปรุงรถบรรทุกที่ใชขนสงวัตถุอันตรายใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เชน ตองมีถังบรรจุวัตถุอันตรายที่ได
มาตรฐาน ตองติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย เชน ชองเปด วาลวนิรภัย ทอ ขอตอ อุปกรณ รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่ติดตั้งจะตองเปนไป
ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยูแลว เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัย
ตามหลักสากลมาตั้งแตเริ่มดําเนินการ และถือเปนกลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สงผลใหบริษัทมีความสามารถและ
ศักยภาพในการแขงขันเหนือผูประกอบการรายยอย
3.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ธุรกิจบริการขนสงเปนธุรกิจที่ตองอาศัยความรูและประสบการณในการบริหารจัดการกระบวนการทํางาน เพื่อใหการบริการ
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ปจจัยสําคัญของกระบวนการขนสงที่มีคุณภาพ ประกอบดวย รถขนสงที่มีสมรรถนะ
สูงอายุการใชงานยาวนาน พนักงานขับรถที่มีความชํานาญสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความปลอดภัย และการจัดซื้อน้ํามันซึ่งถือเปน
ตนทุนหลักของการใหบริการขนสงของบริษัท
3.4.1 การจัดหาและการซอมบํารุงยานพาหนะที่ใชในกระบวนการขนสง
การจัดหายานพาหนะถือเปนปจจัยหลักในการประกอบธุรกิจใหบริการขนสง โดยยานพาหนะที่สําคัญสําหรับใชในการขนสง
ประกอบดวย รถหัวลาก และหางพวงบรรทุก โดยบริษัทและเคมทรานสจะสั่งซื้อจากผูผลิตที่มีความนาเชื่อถือ พรอมทั้งพิจารณาถึง
คุณภาพของรถขนสงใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในปจจุบันบริษัทและเคมทรานสมีการสั่งซื้อรถจากผูผลิตและจัดจําหนาย
จํานวน 3 ราย ไดแก บริษัท ฮีโนมอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท วอลโว ทรัค แอนด บัส (ประเทศไทย) จํากัด, และ บริษัท
มิตซูบิชิ ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีบริการหลังการขาย คือ การซอมบํารุง และการใหบริการอะไหล ทั้งนี้ รถขนสงของบริษัท
และเคมทรานสทุกคันไดมีการทําประกันภัยประเภท 3 คุมครองความเสียหายของคูกรณี ตามพระราชบัญญัติประกันภัย
การดูแลรักษารถอยางสม่ําเสมอถือเปนหัวใจสําคัญในการรักษารถใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานไดทันที ดังนั้น บริษัทและ
เคมทรานสไดจัดใหมีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใชงานของรถหัวลาก และหางพวงบรรทุก ตลอดจนรถบรรทุกอื่น ๆ โดยจะทํา
การตรวจเช็คตามตารางเวลาที่ไดมีการวางแผนไวแลว พรอมทั้งทําการซอมบํารุงและเปลี่ยนอะไหลที่เสื่อมสภาพตามระยะการใชงาน
เพื่อใหรถสามารถใชงานไดอยางสมบูรณและมีอายุการใชงานยาวนาน ทั้งนี้ บริษัทมีศูนบซอมใหญที่สาขาตาก สําหรับการซอมบํารุง
รถขนสงของบริษัท ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม สําหรับการสราง ประกอบ ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องยนต หรือรถพวง และการทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับรถยนตหรือรถพวง
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3.4.2 การจัดหาและการฝกอบรมพนักงานขับรถ
การดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงนั้น พนักงานขับรถถือเปนบุคลากรที่มีสวนสําคัญสําหรับงานบริการขนสงที่ปลอดภัย ดังนั้น
บริษัทและบริษัทยอยจึงใหความสําคัญในการคัดสรรพนักงานขับรถที่มีคุณภาพมารวมงาน ดวยวิธีการคัดเลือกพนักงานขับรถอยาง
เขมงวด โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังตอไปนี้
 พนักงานขับรถตองมีประสบการณในการขับรถบรรทุกอยางนอย 2-3 ปกอนเขาทํางานกับบริษัทหรือเคมทรานส
 ตองมีใบอนุญาตขับรถสําหรับการขับขี่รถขนสงประเภทตางๆ โดยเฉพาะใบอนุญาตขับรถประเภท 3 สําหรับขับรถ
ประเภทรถหัวลาก และประเภท 4 สําหรับขับรถขนสงวัตถุอันตราย
 ตองผานการทดสอบของบริษัทหรือเคมทรานสกอนที่จะรับเขาทํางาน ทั้งการสอบขอเขียน สัมภาษณ และการสอบขับรถ
เมื่อไดรับการบรรจุเปนพนักงานขับรถของบริษัทหรือเคมทรานสแลว สําหรับพนักงานใหมกอนที่จะปฏิบัติงานจริง พนักงาน
ขับรถตองผานการฝกอบรมการขับขี่ที่ปลอดภัย พรอมทั้งไดรับการฝกทักษะในการระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องตนอันเกิดจากสารเคมีที่
บรรทุก สําหรับพนักงานปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอยจะจัดใหมีการอบรมทุกปอยางตอเนื่อง เพื่อฟนฟูเทคนิคการขับขี่อยางปลอดภัย
และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารเคมีใหครอบคลุมและเพียงพอตอการปฏบัติงาน ตลอดจนเสริมทักษะที่จําเปนใหแข็งแกรงขึ้น โดยจะ
ไดรับการอบรมจากทั้งภายในบริษัทและจากการวาจางบริษัทภายนอก โดยมีคาใชจายในการอบรมประมาณ 3,000 – 10,000 บาท/
ครั้งซึ่งตัวอยางหลักสูตรในการอบรม มีดังตอไปนี้
 การขับขี่รถอยางมืออาชีพ และการปองกันการหลับใน
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารเคมีและกาซ และการขนสงสารเคมีและกาซอันตราย
 แผนปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน
 วิธีการลางถังบรรจุสารเคมี
ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย (ป 2549 – 2551) ประมาณรอยละ 15.00 ตอป โดยรอยละ 80
ของพนักงานขับรถที่ลาออกเปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน 0-3 ป สําหรับงวด 6 เดือนป 2552 บริษัทมีอัตราการลาออกของ
พนักงานขับรถประมาณรอยละ 6.55 โดยรอยละ 80.00 ของพนักงานขับรถที่ลาออกเปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน 0-3 ป
3.4.3 การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันเชื้อเพลิงถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหารตนทุนของธุรกิจใหบริการขนสง เนื่องจากสัดสวนของตนทุนน้ํามัน
เฉลี่ย (ป 2549 – ป 2551) คิดเปนรอยละ 62 ของตนทุนบริการรวม ซึ่งบริษัทและเคมทรานสไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงให
ความสําคัญกับการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ โดยฝายจัดซื้อจะทําการเปรียบเทียบราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของผูจัด
จําหนายแตละรายที่อยูในทะเบียนของบริษัท (Verder List) กอนทําการสั่งซื้อ โดยบริษัทไดมีการสั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากผูจัด
จําหนายหลายรายซึ่งเปนบุคคลภายนอก และไมมีการผูกขาดกับผูจัดจําหนายรายใดรายหนึ่ง บริษัทจึงไมมีความเสี่ยงจากการพึ่งพา
ผูจัดจําหนายรายใดรายหนึ่ง
ความถี่ของการจัดซื้อน้ํามันดีเซลของแตละสาขาจะไมเทากันเนื่องจากปริมาณการใชงานของแตละสาขาไมเทากัน โดยเมื่อ
น้ํามันเหลืออยูเทากับปริมาณขั้นต่ํา (โดยเฉลี่ยจะอยูที่ 3,000 – 4,000 ลิตร หรือประมาณ 2 วันตอครั้ง) สาขาจะใหแจงใหทาง
สํานักงานใหญเปนผูสั่งซื้อน้ํามัน ซึ่งหลังจากทําการจัดซื้อเรียบรอยแลวผูจัดจําหนายจะจัดสงน้ํามันใหกับบริษัทและเคมทรานส โดย
จัดเก็บน้ํามันไวที่ถังบรรจุน้ํามันขนาดใหญตามสํานักงานสาขา ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายสั่งซื้อน้ํามันลวงหนาเพื่อสํารองไวใชในชวงที่
ราคาน้ํามันปรับตัวลดลง เนื่องจากบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการซื้อน้ํามันลวงหนามีความเสี่ยงมากกวาประโยชนที่ไดรับจากตนทุนที่
ลดลง ทั้งนี้ ในการจัดทําสัญญาการใหบริการขนสงโดยมากจะกําหนดอัตราคาบริการที่สามารถปรับไดสวนหนึ่งตามราคาน้ํามันที่
เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาน้ํามันที่มีการปรับครั้งลาสุด โดยคาบริการจะปรับไดตามสัดสวนที่ไดมีการกําหนดไวในสัญญา ซึ่ง
ความสามารถในการปรับราคาคาบริการทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ํามันลงได
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นอกจากนี้ บริษัทและเคมทรานสมีระบบควบคุมการรั่วไหลของน้ํามันเชื้อเพลิง โดยรถทุกคันไดมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อ
แสดงผลของสถานะปริมาณน้ํามันในถัง ความเร็ว และบันทึกพฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานขับในการขับและจอดพักตามระเบียบ
ปฏิบัติ รวมถึงการเก็บประวัติการใชน้ํามันของรถขนสง ตลอดจนอัตราสิ้นเปลืองน้ํามัน เปนตน เพื่อตรวจสอบและปองกันการทุจริต
นอกจากนี้ มีการปดผนึกฝาน้ํามันที่ตัวถังรถเพื่อปองกันการลักลอบขโมยน้ํามันจากตัวถัง โดยจะมีการเติมน้ํามันที่จุดออกรถครั้งเดียว
สําหรับการวิ่งในระยะทางสั้น สําหรับรถขนสงที่ตองวิ่งระยะไกลจะมีการเติมน้ํามันตามจุดที่กําหนดไว ทั้งนี้ ผูจัดการสาขาจะวัดผลการ
ปฏิบัติงานของรถขนสงในแตละเดือน เชน วิ่งไดกี่เที่ยวและมีการทําอัตราการใชน้ํามันรถทุกคันเปนประจําทุกเดือน เปนตน
3.4.4 การจัดหายางรถ อะไหล และวัสดุอื่นๆ
ในการจัดหายางรถ อะไหล และวัสดุอื่นๆ นั้น บริษัทและเคมทรานสจะทําการสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายที่อยูใน Verder List
โดยพิจารณาถึงคุณภาพ ราคา กําหนาดสงมอบสินคา และบริการหลังการขาย ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนาย
รายใดรายหนึ่ง โดยจะจัดเก็บเปนเอกสารเพื่อการตัดสินใจและขออนุมัติสั่งซื้อตอไป ทั้งนี้ บริษัทและเคมทรานสมีการพึ่งพิงวัสดุ
สิ้นเปลืองและอะไหลตางๆที่จัดหาไดในประเทศทั้งหมด
3.4.5 การบรรเทาความเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากบริษัทและเคมทรานสประกอบธุรกิจการใหบริการขนสงสินคา โดยสามารถใหบริการขนสงไดทั้งประเภทวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย ซึ่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในการขนสงสินคาโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดกับการขนสงสินคาประเภทวัตถุ
อันตรายนั้น อาจกอใหเกิดความเสียหายขั้นรุนแรงได อยางไรก็ตาม บริษัทและเคมทรานสไดมีการเตรียมแผนสําหรับรองรับและ
บรรเทาความเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยบริษัทและเคมทรานสไดมีการจัดเตรียมรถฉุกเฉินประจําทุกสาขา ซึ่งรถฉุกเฉิน
แตละสาขาอาจมีลักษณะแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะการใหบริการและประเภทสารเคมีที่ใหบริการขนสงในสาขานั้นๆ
ทั้งนี้ ทีมรถฉุกเฉินประกอบดวยทีมปฎิบัติการ (3 – 5 คน) ซึ่งเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยของสาขา และทีมสนับสนุน
(ประมาณ 3 คน) ซึ่งจะจัดเสริมตามสถานการณโดยแบงเปน ฝายจราจร ฝายปฐมพยาบาล ฝายซอมบํารุง ฝายบําบัดฟนฟู และฝาย
ประชาสัมพันธติดตอประสานงาน เปนตน ทั้งนี้ เจาหนาที่ทุกคนเปนพนักงานของบริษัทและเคมทรานสที่มีหนาที่ประจําอยูแลว แตเมื่อ
ไดรับแจงเหตุจะวางมือจากงานประจําและเขาปฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุตามที่ไดวางแผนไว โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ เมื่อศูนย
รับแจงเหตุไดรับการแจงเหตุฉุกเฉิน จะรายงานตอผูอํานวยการระงับเหตุเพื่อวางแผนและประสานงานตอใหกับทีมปฏิบัติงานเขาระงับ
เหตุฉุกเฉิน เชน ระงับการรั่วไหล, เคลื่อนยายรถ, ขนถายสารเคมี เปนตน โดยมีทีมงานสนับสนุนคอยใหการชวยเหลือตามความจําเปน
เชน ฝายจราจรจะดําเนินการกั้นการจราจร ฝายปฐมพยาบาลจะดูแลผูบาดเจ็บเบื้องตน หรือฝายซอมบํารุงจะชวยเหลือในดานเทคนิค
ถาทีมปฏิบัติการตองการ
ทั้งนี้ บุคลากรในทีมทุกคนจะตองผานการอบรมความรูเกี่ยวกับสารเคมีที่ใหบริการทั้งหมด เพื่อใหสามารถชวยเหลือไดทั้ง
อุบัติเหตุที่เกิดกับลูกคาและกับตัวบริษัทเอง โดยจะมีการซอมแผนของบริษัทกับลูกคาประมาณปละ 1 ครั้งตามที่ลูกคาตองการ และมี
การรวมซอมแผนกูภัยกับจังหวัดของสาขาและจังหวัดใกลเคียงตามที่ไดรับการรองขอ
อนึ่ง การปฏิบัติการชวยเหลือดังกลาวขางตนจะยึดสถานที่เกิดเหตุเปนหลัก โดยทีมฉุกเฉินที่อยูใกลที่สุดจะเปนผูเขาระงับ
เหตุ ซึ่งไมจํากัดเฉพาะวาเปนอุบัติเหตุของบริษัทหรือเคมทรานส ทั้งนี้ ทีมฉุกเฉินสามารถขอกําลังสนับสนุนจากสาขาอื่นได
3.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การใหบริการขนสงอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของมลภาวะทางอากาศอันเกิดจากควันจากทอไอเสียของรถ
ขนสง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาว จึงไดมีการใหความรูเจาหนาที่พนักงานในการดูแลและตรวจสอบ
สภาพรถอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของหนวยราชการ
3.6 สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- ไมมี –
3.7 งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี –
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