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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำในเขตต่ำงประเทศนัน้ บริ ษัทมีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำ ซึ่งเป็ นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจัดกำร
ขนส่งในประเทศต่ำงๆ ซึ่งจะทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้ บริ กำรในเขตต่ำงประเทศ
(Agent) รวมถึงกำรรับค่ำบริ กำรจำกลูกค้ ำที่ปลำยทำงและกำรจ่ำยต้ นทุนค่ำบริ กำรต่ำงๆ ในต่ำงประเทศ เช่น ต้ นทุนค่ำ
ระวำงเรื อ, ค่ำระวำงเครื่ องบิน, ค่ำขนส่งหรื อค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีรำยรับและ
รำยจ่ำยเป็ นสกุลเงิ นต่ำงประเทศสำหรับกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำที่มีกำรใช้ บริ กำรเอเย่นต์ในต่ำงประเทศดังกล่ำว โดยในปี
2556 และไตรมำสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมีรำยได้ เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกับ 286.67 ล้ ำนบำท และ 79.04 ล้ ำนบำท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.85 และร้ อยละ 31.21 ตำมลำดับ และมีต้นทุนค่ำบริ กำรที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกับ
เท่ำกับ 143.41 ล้ ำนบำท และ 35.90 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19.45 และร้ อยละ 17.32
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น ในกรณีที่อตั รำแลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงิน
บำทและสกุลเงินต่ำงประเทศมีควำมผันผวนมำก จะส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบที่มีนยั สำคัญต่อรำยได้ และอัตรำกำไร
ของบริ ษัทเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินบำท โดยอำจเกิดผลกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตั รำแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ทำกำรบันทึกบัญชีกบั วันที่ทำกำรแลกเปลี่ยนเงินเป็ นสกุลบำทมีควำมแตกต่ำงกันเป็ นอย่ำงมำก โดยบริ ษัทมีรำยได้
และต้ นทุนค่ำบริ กำรจำกต่ำงประเทศเป็ นเงินสกุลเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ เป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 99 ของ
รำยได้ และต้ นทุนค่ำบริ กำรต่ำงประเทศของบริ ษัท
ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำว ผู้บริ หำรของบริ ษัทได้ มีกำร
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ ชิดเพื่อประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้ มของอัตรำแลกเปลี่ยน
สกุลเงิ น ต่ำ ง ๆ และมี กำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนด้ ว ยกำรเปิ ดบัญชี เงิ นฝำกสกุลเงิ น
ต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และบริ ษัทมีนโยบำยในกำรลดควำมเสีย่ งโดยกำรทำสัญญำ
ซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หำรและเป็ นไปตำมนโยบำยที่ได้ รับ
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 โดยบริ ษัทมีวงเงินซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ ำ(Forward Contract) กับสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 500,000 เหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยในกำรเก็งกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นแต่อย่ำงใด
3.2 ความเสี่ยงจากพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจกำรให้ บริ กำรด้ ำนจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศนันต้
้ องอำศัยควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่
บังคับใช้ ในกำรส่งออกหรื อนำเข้ ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ รวมทังต้
้ องมีควำมเข้ ำใจในรู ปแบบและเงื่อนไขในพิธี
กำรชำระเงินระหว่ำงประเทศ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำลูกค้ ำจะสำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องได้ อย่ำงถูกต้ องและ
สำมำรถรับหรื อส่งสินค้ ำได้ ตำมกำหนดเวลำ ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนันก็
้ ต้องอำศัยพนักงำนขับรถที่มีค วำม
ชำนำญเฉพำะด้ ำนและสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบของบริ ษัทได้ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงต่อกำรขำดแคลน
บุคลำกรหำกบริ ษัทมีกำรขยำยงำนหรื อมีพนักงำนลำออกแล้ วบริ ษัทยังไม่สำมำรถหำบุคลำกรทดแทนได้ ทนั
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของบุคลำกรดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี จึงได้ ให้ ควำมสำคัญกำรพัฒนำและจูงใจให้
ทำงำนกับบริ ษัท โดยบริ ษัทมีกำรวำงแผนควำมก้ ำวหน้ ำทำงสำยงำนและมีกำรให้ ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำนในแต่ละสำยงำน ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีอตั รำกำรหมุนเวียนของพนักงำนในส่วนงำนที่สำคัญต่อ
กำรประกอบธุรกิ จที่ต่ำ โดยมีอำยุงำนเฉลี่ยของพนักงำนในแผนกให้ บริ กำรบริ หำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรกรม
ส่วนที่ 2.2-3 หน้ ำที่ 1
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ศุลกำกร (FF) และแผนกให้ บริ กำรขนส่งและกระจำยสินค้ ำระหว่งประเทศ (NVOCC) ไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี และมีอำยุงำนเฉลี่ย
ของพนักงำนระดับผู้บริ หำรไม่ต่ำว่ำ 20 ปี
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ มีกำรนำระบบสำรสนเทศเข้ ำมำใช้ ในกำรทำงำน อำทิ ระบบ Log Freight ซึ่งเป็ นระบบ
สำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้ อมูลลูกค้ ำเพื่อจัดกำรเอกสำรต่ำงๆ ที่ต้องใช้ ในกำรดำเนินพิธีศลุ กำกรและกำรนำเข้ ำ ส่งออก และระบบกำหนดตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึง่ เป็ นระบบติดตำมสถำนะกำรจัดส่งสินค้ ำด้ วย
รถหัวลำกและหำงลำก ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ ำงควำมสะดวกแก่พนักงำนในกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำและยังช่วยลดจำนวนบุคคลำกรที่
ต้ องใช้ ในขันตอนกำรท
้
ำงำนต่ำง ๆ ของบริ ษัทได้ อีกด้ วย
3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจำกบริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศซึ่งต้ องเกี่ยวข้ องกับ กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่
บังคับใช้ ในกำรส่งออกหรื อนำเข้ ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่ำงๆ และบริ ษัทไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมได้ ก็อำจส่งผลให้ บริ ษัทไม่สำมำรถจัดกำรส่งสินค้ ำได้ ตำมข้ อกำหนดที่
ลูกค้ ำต้ องกำร รวมถึงอำจเกิดควำมเสียหำยจำกค่ำปรับต่ำงๆ ได้
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมรู้ ควำมชำนำญในธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไว้
คอยให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำ และคอยให้ คำแนะนำแก่พนัก งำนในส่วนงำนต่ำง ๆ โดยบริ ษัทมีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบใน
กำรศึกษำข้ อมูลและติดตำมกำรบังคับใช้ กฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรค้ ำของประเทศต่ำง ๆ ทังจำกกำรติ
้
ดตำม
ข่ำวสำร ติดต่อหน่วยงำนรำชกำร รวมทังกำรรวบรวมข้
้
อมูลจำกผู้ประกอบกำรซึ่งเป็ นคู่ค้ำของบริ ษัทในต่ำงประเทศ เพื่อ
แจ้ งข้ อมูลให้ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้ องต่ำง ๆ ในบริ ษัทนับทรำบและนำไปปฏิบตั ิได้ อย่ำงถูกต้ องตำมระเบียบและกฎหมำย
ศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ ยวข้ องส่งผลให้ แต่ละส่วนงำนในบริ ษัทได้ รับ ข้ อมูลอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอต่อให้
คำปรึกษำแก่ลกู ค้ ำให้ สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่ำง ๆ ได้ ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผ่ำนมำบริ ษัทไม่เคยถูกฟ้ องร้ อง
หรื อเรี ยกค่ำเสียหำยจำกกำรที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ
3.4 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือ ครอบครัวพัว
ถำวรสกุล จะถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 59.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ดูรำยละเอียดใน
ส่วนที่ 2 ข้ อ 7.2 ผู้ถือหุ้น) และคุณกิตติ พัวถำวรสกุลยังเป็ นกรรมกำรผู้จดั กำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของบริ ษัท
ด้ วย จึงทำให้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่ำว เป็ นผู้มีอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรและควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่สำคัญ
ได้ เกือบทังหมด
้
ไม่ว่ำในเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่ว นใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้ นในเรื่ องกฎหมำยหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกำหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้ ำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยอื่นที่เข้ ำร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อำจจะไม่สำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรื อถ่วงดุลกำรบริ หำรของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยโครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรรวม 4 ชุด
ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน โดยแต่ละคณะมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่อย่ำงชัดเจน ทำให้ ระบบกำรทำงำนของบริ ษัทมีควำมเป็ น
มำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยง่ำย อีกทัง้ โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของบริ ษัทยังประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระเป็ น
จำนวน 4 ท่ำนจำกจำนวนกรรมกำรรวมทังหมด
้
9 ท่ำน และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ 3
ท่ำนซึง่ แต่ละท่ำนเป็ นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทำให้ สำมำรถสอบทำนกำรทำงำนของบริ ษัทให้ มีควำมโปร่งใสได้ ดียิ่งขึ ้น
ส่วนที่ 2.2-3 หน้ ำที่ 2

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ตลอดจนสำมำรถถ่ ว งดุลอ ำนำจในกำรน ำเสนอเรื่ อ งต่ำ งๆที่ จ ะพิ จ ำรณำเข้ ำ สู่ก ำรประชุม ผู้ถื อ หุ้น ได้ ใ นระดับ หนึ่ ง
นอกจำกนันแล้
้ ว กลุม่ บริ ษัทได้ มีระเบียบปฏิบตั ิกรณีที่มีกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับ กรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมในกิจกำร รวมทังบุ
้ คคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีอำนำจอนุมตั ิในกำรทำรำยกำร
นันๆ
้ ทำให้ สำมำรถลดทอนควำมเสีย่ งอันอำจจะเกิดขึ ้นได้ อีกด้ วย
3.5 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทัว่ ไปในครัง้ นี ้เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญก่อนที่จะได้
รับทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอในกำรอนุมตั ิให้ นำหุ้นสำมัญเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ดังนันผู
้ ้ ลงทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทในตลำดรองและอำจ
ไม่ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่สำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ได้
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ยื่นขอให้ รับหุ้นสำมัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอแล้ วเมื่อ
วันที่ 12 มิถนุ ำยน 2557 โดยบริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวซอรี่ จำกัด ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินได้ พิจำรณำคุณสมบัติของ
บริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่ำบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสำมำรถเข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตำมข้ อ 5 (ก) คือมีผลกำรดำเนินงำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนยื่นคำขอและมีกำไรสุทธิในปี ล่ำสุด
และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ โดยมิได้ ใช้ คณ
ุ สมบัติตำมข้ อ 5 (ข) คือมีผลกำรดำเนินงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ก่อน
ยื่นคำขอและมีมลู ค่ำหุ้นสำมัญตำมรำคำตลำดทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่ำ1,000 ล้ ำนบำท

ส่วนที่ 2.2-3 หน้ ำที่ 3

