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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

กำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรพิจำรณำข้อมูลในเอกสำรนี้ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน นักลงทุนควรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำปจั จัยควำมเสีย่ งในหัวข้อนี้ รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่
ปรำกฏในเอกสำรนี้
ทัง้ นี้ ปจั จัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีม่ นี ัยสำคัญบำงประกำร อันอำจมีผลกระทบ
ในทำงลบต่อบริษทั ฯ และมูลค่ำหุน้ ของบริษทั ฯ โดยปจั จัยควำมเสีย่ งดังกล่ำวมิได้เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ ปจั จัยควำมเสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มิทรำบในขณะนี้ หรือทีบ่ ริษทั ฯ
เห็นว่ำเป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นสำระสำคัญในปจั จุบนั อำจเป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจ รำยได้
ผลกำไร สินทรัพย์ สภำพคล่อง แหล่งเงินทุนหรือกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในอนำคต นอกจำกนี้ขอ้ ควำมใน
ลักษณะกำรคำดกำรณ์ ในอนำคต (Forward Looking Statement) ที่ป รำกฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เช่น กำรใช้
ถ้อยคำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” หรือ “ประมำณ” เป็ นต้น หรือกำรคำดกำรณ์
เกีย่ วกับผลประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ในกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ นโยบำยของรัฐ และอื่นๆ ซึง่ เป็ นกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคต และผลทีเ่ กิดขึน้ จริง อำจมีควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์หรือคำดคะเนก็ได้
นอกจำกนี้ ข้อมูลทีป่ รำกฏในเอกสำรฉบับนี้ทไ่ี ด้อำ้ งถึง หรือ เกีย่ วกับ หรือเกีย่ วข้องกับรัฐบำล นโยบำยของ
รัฐบำล หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเขตจังหวัดที่บริษัทฯ ดำเนินกำรอยู่นัน้ ได้มำจำกข้อมูลที่มกี ำรเปิ ดเผยสู่
สำธำรณชน หรือคัดย่อจำกสิง่ พิมพ์ของรัฐบำล หรือจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อถือได้
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จของบริษทั โดยรวม

3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ทงั ้ ในส่วนคลังสินค้ำและกำรขนส่ง ปจั จุบนั มีผใู้ ห้บริกำรใน
ลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับบริษทั ฯ ดังนัน้ หำกมีกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงมำกขึน้ หรือมีผปู้ ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำ
อำจทำให้มผี ลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ ซึง่ กำรแข่งขันอำจทำให้บริษทั ฯ มีลกู ค้ำน้อยลง หรืออำจ
ทำให้บริษทั ฯ ต้องลดรำคำสำหรับกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ซึง่ อำจมีผลทำให้รำยได้ของบริษทั ฯ ลดลง และอำจมี
ผลกระทบทำให้กำไรของบริษทั ฯ ลดลงด้วย
บริษทั ฯ พยำยำมทีจ่ ะยกระดับควำมสำมำรถของกำรให้บริกำรต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล ดังจะ
เห็นได้ว่ำบริษทั ฯ ได้รบั มำตรฐำนและรำงวัลต่ำงๆ เป็ นจำนวนมำก (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน ) ซึ่งทำงบริษัท ฯ มองว่ำมำตรฐำนและรำงวัลต่ ำงๆ ท ำให้บ ริษัท ฯ มีควำม
ได้เปรียบในกำรเสนองำนให้กบั ลูกค้ำ และเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคู่แข่งทีม่ ำจำกต่ำงประเทศ รวมทัง้ มี
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นของตัวเองเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปรับปรุงและนำเสนอบริกำรให้กบั
ลูกค้ำได้ตำมต้องกำร รวมทัง้ ลดค่ำใช้จ่ำยและเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองงำนแก่ลกู ค้ำ
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3.1.2 ความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้า
บริษัทฯ มีต้นทุนคงที่ในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นคลังสินค้ำสำหรับสินค้ำทัวไป
่ คลังสินค้ำควบคุม
อุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง พื้นทีจ่ อดพักรถยนต์ (Automotive Yard) เช่น ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำของคลังสินค้ำ และ
อุปกรณ์ ต้นทุนค่ำเช่ำที่ดนิ และต้นทุนดอกเบี้ย เป็ นต้น หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำลูกค้ำให้มำใช้บริกำรของ
บริษทั ฯ ได้ตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้ อำจมีผลกระทบทำให้บริษทั ฯ มีกำไรน้อยลง และอำจทำให้สภำพคล่องของบริษทั
ฯ ลดน้อยลงด้วย
เพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว ในกำรลงทุนแต่ละครัง้ ก่อนกำรก่อสร้ำงหรือสังซื
่ ้อเครื่องจักรและรถยนต์เพื่อให้
บริกำรในกำรขนส่ง บริษทั ฯ จะทำกำรสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรใช้บริกำรดังกล่ำวก่อน หรือในกรณีท่ี
สำมำรถทำได้บริษัทฯ อำจลงนำมในสัญญำกับลูกค้ำรำยสำคัญก่อนกำรก่อสร้ำงหรือสังซื
่ ้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ฯ จะสำมำรถจัดหำลูกค้ำได้อย่ำงพอเพียง ในบำงโอกำสบริษทั ฯ อำจพิจำรณำดำเนินโครงกำร
โดยเช่ำคลังสินค้ำจำกผู้อ่นื หรือใช้วธิ กี ำรจัดหำบริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นแก่ลูกค้ำเพื่อลดจำนวนเงินลงทุนที่
บริษทั ฯ จะต้องใช้ในกำรขยำยกิจกำรและลดควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนดังกล่ำว
3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิ จอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำให้กบั ลูกค้ำของบริษัทฯ ซึ่งควำมต้องกำรของ
สินค้ำดังกล่ำวสอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดังนัน้ หำกสภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยประสบกับภำวะชะลอตัว ควำมต้องกำรคลังสินค้ำเพื่อ รับฝำกสินค้ำดังกล่ำวอำจลดลง ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อรำยได้และกำไรของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
เพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวบริษทั ฯ จึงได้ทำกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ไปยังสินค้ำประเภท
ต่ำงๆ เช่น สินค้ำทัวไป
่ สินค้ำประเภทรถยนต์ สินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง ซึง่ กำรขยำยขอบเขตไปยัง
สินค้ำหลำยๆ ประเภท ทำให้บริษัทฯ ไม่พ่งึ พิงอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งมำกจนเกินไป และช่วยลดควำม
เสีย่ งจำกควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ตำมหำกเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับภำวะชะลอตัวใน
ภำพรวม กำรให้บริกำรสินค้ำในหลำยประเภทอำจไม่สำมำรถช่วยลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้
3.1.4 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าของบริษทั ฯ ไม่ต่อสัญญาใช้บริการกับบริษทั ฯ
รำยได้ของบริษทั ฯ ประมำณร้อยละ 25.00 มำจำกลูกค้ำของบริษทั ฯ ทีท่ ำสัญญำกับบริษทั ฯ เป็ นระยะเวลำ 1
ปี หรือมำกกว่ำ หำกลูกค้ำเหล่ำนี้ไม่ต่อสัญญำเมื่อสัญญำกำรให้บริกำรหมดอำยุ อำจทำให้ บริษัทฯ สูญเสียรำยได้
และทำให้กำไรของบริษทั ฯ ลดลง บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งในเรื่องดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นใน
กำรให้บริกำรที่ดเี พื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ ำต่อสัญญำกับบริษัทฯ เมื่อสัญญำกำรให้บริกำร
หมดอำยุ นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ได้ให้ฝ่ำยขำยของบริษทั ฯ ทำกำรหำลูกค้ำเพิม่ เติมตลอดเวลำเพื่อทดแทนลูกค้ำรำย
เดิมในกรณีทล่ี กู ค้ำรำยนัน้ ๆ ตัดสินใจไม่ต่อสัญญำบริกำรกับบริษทั ฯ
3.1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยกลุ่มบริษทั มียอดเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ครบกำหนดใน 1 ปี
จำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 1,363.9 ล้ำนบำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน
1,321.2 ล้ำนบำท ซึ่งเงิน กู้ยืม ส่วนใหญ่ มีอตั รำดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating interest rate) ดังนัน้ หำกอัต รำ
ดอกเบีย้ ในตลำดปรับตัวสูงขึน้ กลุ่มบริษทั ฯ ก็จะมีภำระในกำรจ่ำยดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ จะมีผลกระทบทำให้กำไรของ
กลุ่มบริษทั ฯ ลดลง
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อย่ำงไรก็ตำม อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้ยมื จำกสถำบั นกำรเงินส่วนใหญ่ ในปจั จุบนั อยู่ใน
อัตรำไม่เกินกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ำชัน้ ดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถำบันกำรเงิน
นัน้ ๆ ประกอบกับกำรทีแ่ ผนกำรจัดหำเงินทุนเพื่อพัฒนำโครงกำรฯ ของกลุ่มบริษทั นัน้ ไม่ได้พง่ึ พิงกำรใช้เงินกูจ้ ำก
สถำบันทำงกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว แต่กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้มนี โยบำยจัดหำเงินทุนและระดมทุนจำกแหล่งเงินทุนอื่นๆ
อย่ำงสมดุล เช่น กำรร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนอื่น และกำรระดมทุนผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็ นแหล่งเงินทุน
สำคัญทีน่ ำมำใช้ในกำรลงทุนในอนำคต รวมทัง้ เมื่อกลุ่มบริษทั นำหุน้ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในครัง้ นี้ได้สำเร็จ กลุ่มบริษทั จะสำมำรถเพิม่ ช่องทำงกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนได้
3.1.6 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจโลจิสติกส์เป็ นธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจำกนโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนทีเ่ กี่ ยวข้อง ทัง้ นี้
นโยบำยของรัฐบำลที่อำจส่งผลกระทบต่ อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบำยทำงด้ำนกำรเก็บภำษี เช่น
อัตรำภำษีอำกรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำ นโยบำยพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง นโยบำยกำรลงทุนของภำคเอกชนในพืน้ ที่
ท่ำเรือแหลมฉบัง นโยบำยเกี่ยวกับเขตปลอดอำกร ซึ่งหำกรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยไปในทิศทำงลบ เช่น เพิม่ อัตรำภำษีนำเข้ำ หรือกำรปรับลดพืน้ ทีล่ งทุนของภำคเอกชน ยกเลิกสัญญำเช่ำใน
เขตท่ำเรือแหลมฉบัง ยกเลิกสัญญำสัมปทำน หรือยกเลิกผลประโยชน์สำหรับเขตปลอดอำกร อำจส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีกำรเฝ้ำติดตำมนโยบำยของรัฐบำลและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อปรับแผนกำรลงทุนให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ในปจั จุบนั เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำลหรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
3.1.7 ความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุรกิ จภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานกับหน่ วยงานภาครัฐและการตี ความของ
คู่สญ
ั ญา
ในกำรประกอบธุรกิจ บริษทั ฯ ต้องทำสัญญำทัง้ กับหน่ วยงำนของรัฐและเอกชนด้วยกันเป็ นจำนวนมำก เช่น
สัญ ญำลงทุ น บริห ำร และประกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำย ณ ท่ ำเรือแหลมฉบัง กับ กำรท่ ำเรือแห่ งประเทศไทย
สัญญำเช่ำทีด่ นิ ท่ำเรือแหลมฉบัง เป็ นต้น ดังนัน้ จึงอำจมีควำมเห็นทีแ่ ตกต่ำงกันในเงื่อนไขข้อควำมในสัญญำหรือ
ข้อกำหนดในกำรปฏิบตั ิตำมสัญ ญำ และบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำ ภำครัฐจะเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรให้
สัมปทำน หรือขยำยเขตกำรให้สมั ปทำน และบริษัทฯ จะได้เข้ำทำสัญญำสัมปทำนใหม่สำหรับกำรขยำยเขตก ำร
ให้บริกำรหรือไม่ เนื่องจำกเป็ นกำรพิจำรณำและดุลยพินิจของหน่วยงำนของรัฐแต่เพียงฝำ่ ยเดียว
จนถึงปจั จุบนั บริษัทฯ ยังไม่มีข้อพิพำทที่เกิดจำกกำรตีควำมสัญ ญำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
รับรองได้ว่ำจะไม่มคี วำมเห็นทีแ่ ตกต่ำงในประเด็นทีส่ ำคัญ บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว จึงได้มกี ำรกำชับ
ให้ฝำ่ ยต่ำงๆ ของบริษทั ฯ มีกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด รวมทัง้ มีกำรเฝ้ำติดตำมนโยบำยของ
รัฐบำลและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประเมินผลกระทบและลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว
3.1.8 ความเสี่ยงจากความไม่มนคงทางการเมื
ั่
อง
ควำมมันคงทำงกำรเมื
่
องเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรลงทุนของภำครัฐ และภำคเอกชน โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ กำรลงทุนในโครงกำรที่มมี ูลค่ำสูงและใช้ระยะเวลำนำนในกำรดำเนินโครงกำร หำกกำรเมืองภำยในประเทศไม่
มันคง
่ หรือมีเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง อำจส่งผลกระทบต่อระดับควำมมันใจของนั
่
กลงทุน ซึง่ อำจส่งผลให้กำรลงทุนใน
ประเทศลดลง เศรษฐกิจเกิดกำรชะลอตัว นอกจำกนี้ ควำมไม่มนคงทำงกำรเมื
ั่
อง และกำรเปลี่ยนขัว้ อำนำจทำง
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กำรเมืองอำจส่งผลให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงในด้ำนนโยบำย กฎหมำย และ ระเบียบปฏิบตั ติ ่ำงๆ ของภำครัฐ ซึง่ อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.1.9 ความเสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรคลังสินค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำน และลดต้นทุนของกลุ่มบริษทั โดยระบบดังกล่ำวครอบคลุมตัง้ แต่กระบวนกำรรับสินค้ำจนถึงกระบวนกำร
ส่งมอบสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ ดังนัน้ หำกระบบดังกล่ำวมีควำมผิดพลำดอย่ำงมีนัยสำคัญ เช่น เกิดกำรติดไวรัสในระบบ
ทำให้ขอ้ มูลสูญหำย อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบสำรองข้อมูลทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันควำมเสียหำยของ
ข้อมูล รวมทัง้ ยังได้จดั จ้ำง บริษัท ไดนำมิคไอที โซลูชนั ่ จำกัด ("DITS") ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษั ทฯ ในกำร
พัฒนำ ซ่อมแซม และบำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษทั ให้มเี สถียรภำพ ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถ
แก้ไขระบบในกรณีทร่ี ะบบเกิดควำมเสียหำยได้อย่ำงรวดเร็ว
3.1.10 ต้นทุนค่าแรงของกลุ่มบริษทั อาจเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่ อง
ต้นทุนค่ำแรงคิดเป็ นต้นทุนประมำณร้อยละ 20.00 ของต้นทุนในกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ทีผ่ ่ำนมำอัตรำ
ค่ำแรงในประเทศไทยมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำ อัตรำค่ำแรงในประเทศไทย
จะไม่เพิม่ ขึน้ อีกในอนำคต ซึง่ ในช่วง 4 ปี ทผ่ี ่ำนมำ (2554-2557) ต้นทุนค่ำแรงของกลุ่มบริษทั มีกำรปรับเพิม่ ขึน้ ตำม
อัตรำค่ำแรงโดยรวมของประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ หำกอัตรำค่ำแรงในประเทศไทยยังมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
จะทำให้ต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตำมไปด้วย และกลุ่มบริษัทอำจไม่สำมำรถผลักภำระต้นทุน ที่
เพิม่ ขึน้ ให้กบั ลูกค้ำได้ทงั ้ หมด ดังนัน้ หำกต้นทุนค่ำแรงของบริษัทฯ ยังคงเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง กำรดำเนินธุรกิจ
โอกำสทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของบริษทั ฯ อำจได้รบั ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม หำกต้นทุนค่ำแรงของบริษัทฯ โดยรวมมีกำรปรับเพิม่ สูงขึน้ บริษัทฯ จะใช้นโยบำยควบคุม
ต้นทุนในส่วนอื่นเพื่อรักษำระดับอัตรำกำไรให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ และกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั ซึง่ ช่วยลดกำรพึ่งพิง
ทรัพยำกรบุคคลของกลุม่ บริษทั
3.1.11 บริ ษัทฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการสูญเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่ได้รบั อนุ มตั ิ จากสานั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”)
บริษัทฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ทีไ่ ด้รบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในกำร
ดำเนิน ธุรกิจ คลังสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำ ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งให้สทิ ธิประโยชน์ กบั กลุ่มบริษัท
ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 5.2.3 สิทธิและ
ประโยชน์ จำกกำรได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน)
ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขกำรอนุ มตั สิ ทิ ธิประโยชน์ของบีโอไอกำหนดให้บริษัท ทีไ่ ด้รบั บัตรส่งเสริมกำร
ลงทุนของกลุ่มบริษทั กล่ำวคือ บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค ("JPAC") บริษทั เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ("JPK")
และบริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ("PCS") ต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีส่ ำคัญเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จำกบีโอ
ไอและเพื่อใช้สทิ ธิในกำรได้รบั ยกเว้นภำษีดงั ต่อไปนี้
−

รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ และเรื่องอื่นๆ ทีส่ ำคัญ
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−
−

จัดให้มรี ะบบป้องกันและควบคุมกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสภำพแวดล้อม และ
ต้องมีผถู้ อื หุน้ ชำวไทยถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์เป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51.00

ในอนำคตบริษทั ทีไ่ ด้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั ดังกล่ำว อำจไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด
และเงื่อนไขทุกข้อภำยใต้กำรอนุ มตั จิ ำกบีโอไอได้ ซึง่ อำจทำให้บริษทั ดังกล่ำวเสียสิทธิประโยชน์ทำงภำษีและสิทธิ
ประโยชน์อ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิจำกบีโอไอ ทัง้ นี้กำรสูญเสียสิทธิประโยชน์ดงั กล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นัยสำคัญ ต่ อกำรดำเนินธุรกิจโอกำสทำงธุรกิจฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนิน งำนของบริษัทฯ (โปรดดูรำย
รำยละเอียดสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 2.3 สิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั )
ั หำในกำรปฏิบ ัติต ำมข้อก ำหนดและ
ทัง้ นี้ จนถึง ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท ฯ ไม่เคยประสบป ญ
เงื่อนไขภำยใต้กำรอนุมตั จิ ำกบีโอไอแต่อย่ำงใด
3.1.12 บริ ษัทฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการที่ ต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับของกฎระเบียบต่างๆ ที่ อาจทาให้
บริษทั ฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง
กำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ อยู่ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบของประเทศไทยมีกำรคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
รวมถึงควำมปลอดภัย และอนำมัยในกำรทำงำนของพนักงำน ด้วยเหตุน้ีกลุ่มบริษัทจึงต้องปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน
ต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดหำพนักงำนที่มคี วำมเชี่ยวชำญด้ำนดังกล่ำวเพื่อทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
และกฎระเบียบ กำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ กำรดูแลระบบควบคุมคุณภำพ และกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ และ
หำกกฎหมำยและกฎระเบียบดังกล่ำวมีกำรเปลีย่ นแปลง กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั จะต้องมีกำรปรับเปลีย่ นให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยเหล่ำนี้ดว้ ย
กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยและคำดว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่องในกำรประกอบธุ รกิจเพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิได้
ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้อำจเพิ่มขึ้นในอนำคต ในกรณี ท่มี ีกำรฝ่ำฝื นข้อกำหนด
ดังกล่ำว กฎหมำยกำหนดค่ำปรับในจำนวนทีส่ งู รวมถึงหน่วยงำนกำกับดูแลมีอำนำจออกคำสังบั
่ งคับ (รวมถึงคำสัง่
่
หยุ ดประกอบกิจกำร) และกำหนดมำตรกำรทำงอำญำเมื่อมีกำรฝำฝื น ข้อก ำหนดดังกล่ำว ข้อก ำหนดทำงด้ำน
กฎหมำยสิง่ แวดล้อมบำงประกำรกำหนดให้มกี ำรตรวจสอบทีเ่ คร่งครัด รวมทัง้ กำหนดควำมรับผิดสำหรับค่ำเสียหำย
ทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมข้อกำหนดทำงด้ำนกฎหมำยสิง่ แวดล้อมดังกล่ำวยังอำจกำหนดควำมรับผิดในกรณีทเ่ี กิดกำร
บำดเจ็บของบุคคลหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ อันเนื่องมำจำกกำรมีหรือกำรใช้สำรทีเ่ ป็ นอันตรำย ดังนัน้ จึงเป็ น
กำรยำกที่จะคำดกำรณ์ ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบีย บดังกล่ ำวและผลกระทบที่เกิด จำกกำร
เปลีย่ นแปลงดังกล่ำวซึง่ อำจส่งผลต่อกำรดำเนินธุรกิจหรือผลประกอบกำรของบริษทั ฯ
แม้ว่ ำผู้บ ริห ำรของบริษัท ฯ จะเชื่อ ว่ ำกำรประกอบธุ รกิจ ของกลุ่ ม บริษัท ในป จั จุ บ ัน นัน้ มีก ำรปฏิบ ัติต ำม
กฎระเบียบทีส่ ำคัญ บริษทั ฯ อำจไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำหน่ วยงำนกำกับดูแลจะไม่กำหนดกฎระเบียบเพิม่ เติมหรือ
เพิม่ อัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำปรับอันเนื่องมำจำกกำรไม่ป ฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ซึ่งอำจทำให้กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำย
เพิม่ ขึ้นอย่ำงมำกและอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจโอกำสทำงธุรกิจ ฐำนะทำง
กำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
3.1.13 การประท้วงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษทั อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิ จและ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ
หากพนักงำนของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยร่วมกันประท้วงหรือนัดหยุดงำน หรือหำกบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อยไม่สำมำรถเจรจำเพื่อระงับกำรนัดหยุดงำนของพนักงำนดังกล่ำวได้ บริษัทฯ อำจประสบปญั หำธุรกิจ
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หยุดชะงักและอำจต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ อันเป็ นผลมำจำกค่ำแรงทีส่ งู ขึน้ หรือผลประโยชน์ทต่ี อ้ ง
จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนดังกล่ำวซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่ อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ
นอกจำกนี้ แม้ว่ำในปจั จุบนั พนักงำนของกลุ่มบริษัท มิได้เป็ นสมำชิกของสหภำพแรงงำน และกลุ่มบริษัท
ไม่ได้ทำกำรตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงใดๆ อย่ำงไรก็ดี ข้อเท็จจริงดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ในอนำคต
หำกพนักงำนของบริษทั ฯ เข้ำร่วมสหภำพแรงงำนและกลุ่มบริษทั ไม่สำมำรถเจรจำตกลงกับสหภำพแรงงำนหรือไม่
สำมำรถเจรจำเงื่อนไขทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทั ได้สำเร็จ หรือหำกกลุ่มบริษทั ประสบกับภำวะธุรกิจหยุดชะงัก
หรือประสบปญั หำด้ำนแรงงำนในโรงงำนใดๆ ของกลุ่มบริษทั แล้ว กลุ่มบริษทั อำจได้รบั ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำร
อย่ำงไรก็ดี ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่เคยประสบปญั หำพนักงำนนัดหยุดงำนหรือประท้วงแต่
อย่ำงใด เนื่องจำกบริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำศักยภำพ และปฏิบตั ติ ่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลให้มี
สวัสดิกำรและสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีด่ ี
3.1.14 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศจะมี
ปจั จัยควำมเสีย่ งเพิม่ เติมสำหรับบริษทั ฯ จำกควำมไม่คนุ้ เคยในกำรทำธุรกิจ วัฒนธรรมพืน้ เมือง กฎหมำย ข้อบังคับ
ตลอดจนสภำพภูมอิ ำกำศและปจั จัยทำงธรรมชำติ นอกจำกนัน้ นโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดให้บริกำรไปยัง
ต่ำงประเทศ อำจทำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญ กับกำรแข่งขันกับคู่แข่งทำงกำรค้ำมำกขึน้ เนื่องจำกมีบริษัทต่ ำงชำติ
จำนวนมำกทีอ่ ำจให้บริกำรในลักษณะใกล้เคียงกัน
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยจะทำกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งในด้ำนต่ำงๆ เพื่อ
ใช้เป็ นส่วนประกอบในกำรตัดสินใจในกำรลงทุน โดยหำกเงินลงทุนมีจำนวนทีค่ ่อนข้ำงสูง บริษทั ฯ อำจพิจำรณำเพื่อ
หำผู้ร่ ว มลงทุ น ที่มีป ระสบกำรณ์ ใ นกำรลงทุ น ในประเทศดัง กล่ ำ ว เพื่อ ลดควำมเสี่ย งจำกกำรที่บ ริษั ท ฯ ไม่ มี
ประสบกำรณ์ในกำรลงทุนในประเทศนัน้ ๆ
3.1.15 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรบำงส่วนในรูปของเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะในธุรกิจขนย้ำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่ จะทำให้รำยได้ของบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น โดยใน
ปี บญ
ั ชี 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรในรูปของเงินตรำต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 10.00 ของรำยได้
รวม ฝำ่ ยบริหำรของบริษทั ฯ ได้บริหำรควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น โดยจะพิจำรณำจับคู่รำยได้และรำยจ่ำยทีอ่ ยู่
ในรูปของเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อลดควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
3.1.16 ความเสี่ยงจากการที่ บริ ษทั ฯ ไม่ได้ต่อสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสิ นค้าอันตราย ณ
ท่าเรือแหลมฉบัง
บริษัทฯ มีรำยได้ท่เี กี่ยวเนื่องกับสัญญำลงทุน บริหำร และประกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำย ณ ท่ำเรือแหลม
ฉบังประมำณร้อยละ 25.00 ของรำยได้รวม สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในวันที่ 30 กันยำยน 2576 หลังจำกสัญญำ
หมดอำยุบริษทั ฯ อำจจะต้องขอต่อสัญญำกับกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถต่อสัญญำดังกล่ำว
ได้บริษทั ฯ อำจสูญเสียรำยได้และกำไรทีเ่ กีย่ วเนื่องจำกสัญญำดังกล่ำว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว
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เป็ นอย่ำงดี บริษัทฯ จึงทำกำรขยำยกำรให้บริกำรในส่วนอื่น เพื่อลดผลกระทบจำกกำรพึ่งพิงรำยได้จำกสัญ ญำ
ดังกล่ำว นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ได้ควบคุมดูแลให้มกี ำรดำเนินกำรตำมสัญญำอย่ำงถูกต้องเพื่อสร้ำงควำมมันใจให้
่
แก่
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยในกรณีทก่ี ำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยจะต้องเลือกผูป้ ระกอบกำรคลั งสินค้ำอันตรำยเมื่อ
หมดสัญญำ
3.1.17 ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงิ นกู้กบั สถาบันการเงิ น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ทำกำรกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินทีก่ มู้ ำเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนใน
โครงกำรต่ำงๆ หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถมำรถจ่ำยชำระดอกเบี้ย หรือเงินกู้ยืม หรือปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขได้ตำมที่
กำหนด บริษทั ฯ อำจต้องจ่ำยดอกเบีย้ ผิดนัดชำระซึง่ สูงกว่ำอัตรำดอกเบีย้ ปกติ หรืออำจโดนบังคับจำนองสินทรัพย์ท่ี
ใช้ค้ำประกันตำมสัญญำเงินกู้ ซึง่ อำจมีผลทำให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยสูงขึน้ ในอตีต JPLAND ไม่สำมำรถคงอัตรำส่วน
หนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ โดยสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 JPLAND มี
อัตรำส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.9 เท่ำ ซึ่งเกินกว่ำเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ท่กี ำหนดให้ไม่เกิน 3 เท่ำ
เนื่องจำกกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ ซึง่ เกิดจำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุนของ JPLAND โดยผู้ประเมินอิสระ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ขอควำมยินยอมจำกสถำบันกำรเงินให้ถอื ว่ำ
เหตุกำรณ์ ดงั กล่ำวไม่ถือเป็ นเหตุผดิ เงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ โดยได้รบั ควำมยินยอมจำกสถำบันกำรเงินเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรแล้ว
3.2

ความเสี่ยงจากธุรกิ จให้บริการรับฝากและบริหารสิ นค้า

3.2.1. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถูกยกเลิ กสัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาสัมปทานต่างๆ
คลังสินค้ำของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่บนทีด่ นิ ของบุคคลอื่น หรือใช้สนิ ทรัพย์ของผูอ้ ่นื ตำมสัญญำสัมปทำน
(รำยละเอียดเพิม่ เติม ส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ) ซึง่ หำกสัญญำต่ำงๆ หมดอำยุและ
บริษัท ฯ ไม่ สำมำรถเจรจำเพื่อ ต่ อ สัญ ญำได้ หรือบริษัท ฯ ถู กยกเลิก สัญ ญำ อำจส่งผลกระทบท ำให้บ ริษัท ฯ ไม่
สำมำรถให้บริกำรของบริษทั ฯ แก่ลกู ค้ำได้ ซึง่ จะมีผลทำให้รำยได้ และกำไรของบริษทั ฯ ลดลง
เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำวบริษทั ฯ จึงจัดทำสัญญำส่วนใหญ่เป็ นสัญญำระยะยำว เพื่อให้ควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรของบริษัทฯ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยจำกัดให้มีสญ
ั ญำระยะสัน้ (น้ อยกว่ำ 3 ปี ) ในกรณี ท่บี ริษัทฯ
ต้องกำรใช้พ้นื ที่เพียงชัวครำว
่
หรือ ในกรณีท่บี ริษัทฯ มองว่ำอำจจะทำกำรย้ำยคลังสินค้ำไปยังพื้นที่ใหม่ท่มี คี วำม
ได้เปรียบทำงด้ำนโลจิสติกส์ในอนำคตเท่ำนัน้
3.2.2. ความเสี่ยงในการจัดหาที่ดินเพื่อการขยายกิ จการ
บริษัท ฯ มีน โยบำยในกำรจัดซื้อ ที่ดิน โดยมุ่ งเน้ นที่จ ะจัดหำที่ดิน ที่มีศ ักยภำพและสำมำรถน ำมำพัฒ นำ
โครงกำรได้ทนั ที ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จึงไม่มนี โยบำยในกำรซือ้ ทีด่ นิ สะสม (Land Bank) โดยทีย่ งั ไม่มแี ผนกำรพัฒนำ
ไว้เป็ นจำนวนมำกๆ เพื่อกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต แต่เนื่องจำกกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ จึงทำให้มกี ำร
แข่งขันเพื่อซื้อหรือเช่ำทีด่ นิ ในทำเลทีด่ รี ะหว่ำงผู้ประกอบกำรต่ำงๆ จึงอำจทำให้ กลุ่มบริษทั มีควำมเสีย่ งจำกกำรที่
รำคำที่ดนิ มีกำรปรับตัวสูงขึน้ หรือกำรทีก่ ลุ่มบริษทั จะไม่สำมำรถจัดซือ้ ที่ ดนิ ในทำเลทีต่ งั ้ ที่ต้องกำรภำยในต้นทุนที่
ต้องกำรได้ ซึ่งอำจส่งผลให้ต้นทุนในกำรพัฒนำโครงกำรของบริษัทฯ สูงขึน้ หรือ บริษัทฯ อำจตัดสินใจไม่ลงทุน
เนื่องจำกอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอำจจะไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ และอำจทำให้บริษทั ฯ ไม่สำมำรถ
ลงทุนตำมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6 โครงกำรในอนำคตได้ ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของบริษทั ฯ
ในอนำคต
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อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำรจัดทำแผนกำรสำรวจและจัดซือ้ ทีด่ นิ ให้สอดคล้องกับกำรนำไปพัฒนำโครงกำร
ของบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถจัดหำทีไ่ ด้อย่ำงรวดเร็วเมื่อบริษทั ฯ มีโครงกำรใหม่
3.2.3. ความเสี่ยงจากประกันภัยของบริษทั ฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาระผูกพันทัง้ หมด
แม้ว่ำบริษทั ฯ จะมีนโยบำยทำประกันภัยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เพื่อลดควำมเสีย่ งอัน
เนื่องมำจำกควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยของสินค้ำรับฝำกและสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษทั บริษทั ฯ ยังคง
มีควำมเสีย่ งจำกกำรทีก่ รมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยสืบเนื่องทัง้ หมด อำทิ
ควำมเสียหำยซึ่งเกิดขึ้น จำกสงครำมและภัยก่ อกำรร้ำย หรือ ในกรณี ท่ีมูลค่ำควำมเสีย หำยมำกกว่ำจำนวนเงิน
ประกันภัย และบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรทีบ่ ริษทั ประกันภัยไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมทีร่ ะบุไว้
ในกรมธรรม์ได้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งทีไ่ ม่สำมำรถต่อกรมธรรม์ได้ในรำคำทีเ่ หมำะสมหำกรำคำของ
กรมธรรม์ปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ ทัง้ หมดอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯ มีกำรติดตำมควบคุมเพื่อพิจำรณำให้วงเงินประกันภัยสำมำรถครอบคลุมควำมเสียหำยได้
ทัง้ จำนวนเพื่อป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำว ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะทำกำรพิจำรณำเงื่อนไขและวงเงินทุกครัง้ ที่มีกำรต่ อ
ประกัน
3.2.4. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้องจากการดาเนิ นงาน
ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทนัน้ มีควำมเสีย่ งจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรให้บริกำร เช่น ควำมเสีย่ ง
จำกกำรถูกฟ้องร้องจำกควำมเสียหำย ควำมเสีย่ งจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรสูญหำยของสินค้ำ รวมทัง้ ควำมเสีย่ ง
จำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรเกิดอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรทำงำน ซึง่ อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ทัง้
ในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ฯ ลูกค้ำของบริษทั ฯ หรือในกรณีทอ่ี ุบตั เิ หตุมคี วำมรุนแรง เช่น กำรเกิดเพลิงไหม้หรือ ระเบิด
หรือรัวไหลจำกสำรเคมี
่
หรือสินค้ำทีเ่ ก็บในคลังสินค้ำอันตรำย อำจส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ แก่
บุคคลอื่นทีอ่ ยู่ในหรือโดยรอบบริเวณคลังสินค้ำด้วย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกำรจัดเก็บสินค้ำอันตรำยประเภทสินค้ำทีต่ ดิ ไฟ
ง่ำ ย และสำรเคมีท่ีอ ำจก่ อ ให้เกิด อัน ตรำยจำกกำรสูด ดมหรือ สัม ผัสในคลังสิน ค้ำ อัน ตรำย โดยบริษัท ฯ ได้ท ำ
ประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้ำที่รบั ฝำกในคลังสินค้ำของกลุ่ม
บริษทั และระบุควำมรับผิดชอบสูงสุดของบริษทั ฯ ในกรณีทส่ี นิ ค้ำเกิดได้รบั ควำมเสียหำยไว้ในสัญญำกับลูกค้ำของ
บริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม กำรทำประกันภัยของบริษทั ฯ ดังกล่ำวอำจ อำจมิได้ครอบคลุมควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ได้
ทัง้ หมด เช่นกำรเกิดเหตุรำ้ ยแรงจำกควำมประมำท หรือไม่ระมัดระวังของพนักงำนผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีน่ นั ้ ๆ จนทำให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่สนิ ค้ำของลูกค้ำ และอำจเป็ นไปได้ว่ำมูลค่ำควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ มีจำนวนมำกกว่ำควำมคุม้ ครอง
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ฯ และลูกค้ำอำจมีกำรฟ้องร้องบริษทั ฯ เพื่อเรียกค่ำเสียหำยมำกกว่ำทีร่ ะบุควำม
รับผิดชอบสูงสุดตำมสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท ฯ มีข้อพิพำททำงกฎหมำยระหว่ำงบริษัท ฯ และบริษัท คุ้มภัย จำกัด
(มหำชน) ในฐำนะจำเลยร่วม และบริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะโจทย์ร่วม ซึง่ มีสำเหตุมำจำกอุบตั เิ หตุอคั คีภยั ซึง่ ทำให้สนิ ค้ำของบริษทั ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) ทีร่ บั ฝำก
ในคลังสิน ค้ำของบริษัท ฯ ได้รบั ควำมเสียหำย ตำมที่ได้เปิ ด เผยรำยละเอีย ดในส่วนที่ 2.2 ข้อ 7 ข้อพิพ ำททำง
กฎหมำย ซึง่ ปจั จุบนั ข้อพิพำททำงกฎหมำยอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์ ทัง้ นี้ หำกในทีส่ ุดบริษทั ฯ ต้องชำระค่ำเสียหำย
ตำมที่คู่กรณีเรียกร้อง อำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ ได้ อย่ำงไรก็ดี ในปี บญ
ั ชี 2557
บริษัทฯ ได้ทำกำรตัง้ สำรองค่ำเสียหำยจำกข้อพิพำททำงกฎหมำยตำมคำสังของศำลชั
่
น้ ต้น ซึง่ สังให้
่ บริษทั ฯ ชำระ
ค่ำเสียหำยจำนวนมูลค่ำ 57 ล้ำนบำทแล้ว
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3.3

ความเสี่ยงจากธุรกิ จให้บริการขนส่ง

3.3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิ ง
น้ ำมันเชื้อเพลิงเป็ นต้นทุนหลักคิดเป็ นประมำณร้อยละ 30.00 ของต้นทุน ในกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่ม
บริษทั ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่ำนมำรำคำน้ำมันดิบในตลำดโลกมีควำมผันผวนสูงและปรับตัวโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ส่งผลให้รำคำน้ำมันเชือ้ เพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึน้ กำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงเพิม่ ต้นทุนในกำร
ให้บริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั และอำจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษทั ฯ ได้
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงโครงสร้ำงต้นทุนในกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั โดยสัญญำ
กำรให้บริกำรระหว่ำงกลุ่มบริษัทกับลูกค้ำระบุอย่ำงชัดเจนในกำรสงวนสิทธิให้
์ กบั กลุ่มบริษัทในกำรปรับเพิม่ อัตรำ
ค่ำบริกำรอันเนื่องมำจำกกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนน้ำมันเชือ้ เพลิง ซึง่ ช่วยลดผลกระทบจำกปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของ
ต้นทุนน้ำมันเชือ้ เพลิงได้
3.3.2. ความเสี่ยงจากอุบตั ิ เหตุ
ควำมรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทในกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเริม่ ตัง้ แต่กำรรับสินค้ำ และจะสิน้ สุดเมื่อได้ส่ง
มอบสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ ทัง้ นี้ กระบวนกำรขนส่งสินค้ำมีควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดควำมผิดพลำดหรือเกิดอุบตั เิ หตุทส่ี ง่ ผล
ให้สนิ ค้ำเกิดควำมเสียหำย ซึ่งอำจก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยค่ ำเสียหำยตำมมำ ส่งผลกระทบต่ อชื่อเสียง
รำยได้ และกำไรของกลุ่มบริษทั
ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัท ไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุร้ำยแรงที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำน ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นกำรลดควำม
เสีย่ งอันเนื่องมำจำกควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยของสินค้ำจำกกำรเกิดอุบตั ิเหตุ บริษัทฯ มีนโยบำยทำ
ประกันภัยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทัง้ หมด นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ระบุเงื่อนไขในกำรรับผิดชอบ
ควำมเสียหำยอย่ำงชัดเจน รวมถึงระบุควำมรับผิดชอบสูงสุดของบริษัท ฯ หำกเกิดควำมเสียหำยในสัญ ญำกำร
ให้บริกำรระหว่ำงบริษทั ฯ และลูกค้ำ เพื่อเป็ นกำรลดภำระและควำมขัดแย้งระหว่ำงบริษทั ฯ กับลูกค้ำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ใน
อนำคต
3.3.3. ความเสี่ยงจากการส่งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าไม่ทนั ตามกาหนดเวลา
สัญญำให้บริกำรขนส่งของบริษัทฯ โดยทัวไปจะระบุ
่
เวลำที่ต้องส่งมอบสินค้ำ หำกบริษัทฯ ส่งมอบสินค้ำ
ให้กบั ลูกค้ำไม่ทนั ตำมกำหนดเวลำ บริษทั ฯ อำจต้องจ่ำยค่ำปรับเพื่อชดเชยควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรล่ำช้ำ
ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และกำไรของบริษัทฯ และอำจส่ง ผลเสียต่อชื่อเสียงและควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำรำย
อื่นๆ ทำให้เสียโอกำสทำงธุรกิจในอนำคตได้
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรล่ำช้ำของกำรส่งมอบ บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อติดตำมสถำนะสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่ง ทำให้บริษทั ฯ และลูกค้ำสำมำรถรับทรำบถึง
สถำนะและที่อยู่ของสินค้ำ ตลอดจนแก้ไขปญั หำต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้ ได้อย่ำงทันท่วงที อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่
สำมำรถรับรองได้ว่ำจะสำมำรถส่งมอบสินค้ำ ได้ตรงตำมกำหนดสำหรับงำนทุกงำน เนื่องจำกควำมล่ำช้ำบำงกรณี
อำจเกิดจำกปจั จัยทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรชุมนุม ภัยพิบตั ธิ รรมชำติ เป็ นต้น
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3.3.4. ความเสี่ยงจากการจัดหารถขนส่ง
บริษทั ฯ ใช้รถของกลุ่มบริษทั และจัดจ้ำงผูร้ บั จ้ำงขนส่งภำยนอกในกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่มบริษั ทเพื่อให้
กลุ่มบริษทั มีรถขนส่งให้บริกำรทีห่ ลำกหลำย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำผูร้ บั จ้ำงขนส่งทีไ่ ด้มำตรฐำน
ตำมทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด ให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ
อย่ำงไรก็ดี ที่ผ่ำนมำ บริษทั ฯ ไม่เคยประสบปญั หำในกำรจัดหำผูร้ บั จ้ำงภำยนอกที่ได้มำตรฐำนให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรในกำรให้บริกำร นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำผูร้ บั จ้ำงขนส่งภำยนอกทีช่ ดั เจน มีกำร
วำงแผนกำรขนส่ง และเป็ นผูบ้ ริหำรและควบคุมกำรขนส่งทัง้ หมด
3.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

3.4.1. ความเสี่ยงในด้านการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และกลุ่มนำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ จะถือหุน้ ในบริษทั ฯ เป็ นสัดส่วนทัง้ สิน้
ร้อยละ 68.68 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี้ (โปรดดูรำยละเอียด
สัดส่วนกำรถือหุ้นในส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 9.2 ผู้ถือหุ้น) นอกจำกนี้ คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ คุณ จิตชัย นิมิตร
ปญั ญำ คุณอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ยังดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ ด้วย จึง
ทำให้กลุ่มนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และกลุ่มนำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ มีอำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำร
บริษทั ฯ รวมถึงสำมำรถควบคุมเสียงของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องกำรแต่งตัง้ กรรมกำร หรือ
กำรขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ
กำหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นดังนัน้ จึงเป็ นกำรยำกที่ผถู้ ือหุน้ รำยอื่น จะสำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ ลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกำรกำหนดระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรและผูบ้ ริหำรให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิ ทด่ี สี ำหรับกรรมกำรบริษัท
จดทะเบียน เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตำมแนวทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และมีกำรกำหนดขอบเขตหน้ำที่ กำรมอบอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชัดเจน ไม่ก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
3.4.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร
บุคลำกรเป็ นปจั จัยหนึ่งในควำมสำเร็จของบริษทั ฯ หำกบริษทั ฯ สูญเสียบุคลำกร เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และ/หรือ
บุคลำกรหลักในคณะผูบ้ ริหำรบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สำมำรถสรรหำผูด้ ำรงตำแหน่ งทีเ่ หมำะสมและมีคุณสมบัติ
เทียบเคียงมำแทนที่กนั ได้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน กำรดำเนินงำน และ
โอกำสทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ในกำรรักษำทรัพ ยำกรบุคคลของบริษัทฯ จึงได้มีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนำควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบของบุคลำกร กำรวำงแนวทำง
อำชีพ (Career Path) ของบุคลำกรในแต่ละระดับให้ชดั เจน รวมทัง้ กำรจัดสรรผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ
มีกำรสรรหำพนักงำนใหม่ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อ ทดแทนบุคลำกรที่อำจต้องสูญเสียไป และเพื่อให้มบี ุคลำกรเพียงพอ
สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
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3.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

3.5.1. ความเสี่ ยงจากการนาหุ้น สามัญ ของบริ ษัทฯ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะรับทรำบผลกำรพิจำรณำ
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับกำรนำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุ ญำตนำหุน้ สำมัญเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2557
ซึง่ บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ อง
บริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่ำ บริษัทฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์ฯ ได้
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็
์ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 22
มกรำคม พ.ศ. 2544 (และทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีควำมไม่แน่นอนทีจ่ ะได้รบั อนุ ญำตจำก
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสีย่ งเกีย่ วกับสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำย
หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ในตลำดรอง และอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ สำมัญได้ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้
หำกหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
3.5.2. ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคาหุ้น สามัญ ของบริ ษัท ฯ หลัง เข้ า ท าการซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรขออนุ มตั ิจำกตลำดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยสำหรับ กำรนำหุ้น ของบริษัท จด
ทะเบียนและทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงไรก็ตำม กำรทีห่ นุ้ ของบริษทั จดทะเบียนและซือ้ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้เป็ นกำรรับรองว่ำตลำดกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษทั ฯ จะดีขน้ึ หรือสภำพคล่องของกำร
ซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ จะดีข้นึ แม้ว่ำตลำดกำรซื้อขำยหุ้นจะดีขน้ึ ก็ตำม นอกจำกนี้ รำคำซื้อขำยหลักทรัพ ย์ของ
บริษทั ฯ มีแนวโน้มผันผวน เนื่องจำกปจั จัยหลำยประกำร เช่น
- ทัศนะทีม่ ตี ่อโอกำสสำหรับธุรกิจและกำรประกอบกำรของบริษทั ฯ และอุตสำหกรรมโลจิสติกส์โดยทัวไป
่
- ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีแ่ ท้จริง กับผลประกอบกำรทำง
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเครำะห์ได้คำดหวัง
- กำรเปลีย่ นแปลงในคำแนะนำหรือทัศนะของนักวิเครำะห์
- กำรเปลีย่ นแปลงในเงื่อนไขต่ำงๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่ออุตสำหกรรมโลจิสติกส์ สภำพเศรษฐกิจโดยทัวไปหรื
่
อ
บรรยำกำศในตลำดหุน้ หรือเหตุกำรณ์หรือปจั จัยอื่น ๆ
- ประกำศของบริษทั อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกับบริษทั ฯ
- กำรเปลีย่ นแปลงในกำรประเมินมูลค่ำตลำดและรำคำหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่ง
ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับบริษทั ฯ
- ควำมผันผวนอย่ำงมำกของรำคำหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
- กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมำยต่ำงๆ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินกำรของบริษทั ฯ
- กำรเปลีย่ นแปลงของลูกค้ำของบริษัทฯ ซึ่งอำจมีผลทำให้บริษัทฯ ได้รบั งำนน้อยลง เช่น กำรชะลอกำร
ลงทุน หรือกำรขำดทุนทำให้ไม่มเี งินทุนในกำรลงทุน เป็ นต้น และ
- ผลกระทบจำกกำรรวมเป็ นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
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นอกจำกนี้ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั ตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์อ่นื ในต่ำงประเทศต่ำงมีควำมผัน
ผวนทัง้ ในด้ำนรำคำ และปริมำณกำรซือ้ ขำย ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อรำคำตลำดและปริมำณกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯ หลังหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ ปจั จัยข้ำงต้น และปจั จัยอื่นๆ อำจส่งผลให้รำคำตลำดและควำมต้องกำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ มีควำมผัน
ผวนสูง ซึ่งอำจจำกัดหรือขัดขวำงมิให้ผู้ลงทุนสำมำรถขำยหุ้นของบริษัทฯ ได้ในรำคำที่เหมำะสม และอำจส่งผล
กระทบในทำงลบต่อสภำพคล่องของหุน้ ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้เมื่อรำคำตลำดของหุ้นมีควำมผันผวน ผูถ้ อื หุ้น อำจ
รวมตัวกันฟ้องคดีหลักทรัพย์ (Securities Class Action) เพื่อดำเนินคดีกบั บริษัทที่ออกหุ้น หำกมีผู้ถือหุ้นรำยใด
ดำเนิน กำรฟ้ องร้องบริษัท ฯ บริษัทฯ อำจต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจำนวนมำกในกำรต่ อ สู้คดี หรือหำกบริษัท ฯ แพ้ค ดี
บริษทั ฯ อำจต้องจ่ำยค่ำเสียหำยจำนวนมำก
3.5.3. ความเสี่ยงจากการใช้เงิ นที่ได้จากการระดมทุน
บริษทั ฯ มีแผนจะใช้เงินจำกกำรระดมทุนในครัง้ นี้ เพื่อลงทุนขยำยธุรกิจ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียน ตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน ของเอกสำรฉบับนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พจิ ำรณำโครงกำรลงทุนดังกล่ำวอย่ำง
รอบคอบภำยใต้สภำวะแวดล้อมปจั จุบนั โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ
อย่ำงไรก็ดี หำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ บริษัทฯ อำจมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องปรับเปลี่ยน
แผนกำรลงทุน ซึง่ อำจไม่ได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกผูถ้ อื หุน้ นอกจำกนี้ กำรปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนอำจส่งผลให้ กำรใช้
เงินทีไ่ ด้จำกกำรระดมทุน หรือผลตอบแทนไม่เป็ นไปตำมทีน่ กั ลงทุนคำดหวัง
3.5.4. ความเสี่ยงจากนโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หลังหักเงินสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดและ
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หำกไม่มีเหตุ จำเป็ น อื่นใด หรือถูกจำกัดโดยข้อกำหนดในสัญ ญำเงินกู้ และหำกกำร
จ่ำยเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำ
เห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษัทฯ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยเงินปนั ผลได้ตำมสถำนกำรณ์ โอกำส และกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำร เช่น ในกรณีทบ่ี ริษัทฯ มีควำมจำเป็ นที่จะใช้เงินทุนในกำรขยำยธุรกิจ ลงทุนในโครงกำรในอนำคต
หรือเกิดเหตุกำรณ์มไิ ด้คำดคิดทีส่ ง่ ผลเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ อำจส่งผลให้ บริษทั ฯ พิจำรณำจ่ำยเงินปนั
ผลต่ ำกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ และอำจส่งผลกระทบต่ อรำคำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบี ยนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
3.5.5. ความเสี่ ยงจากข้อ มูลทางการเงิ นรวมเสมื อนอาจไม่สามารถแสดงผลการดาเนิ นงาน และฐานะ
การเงิ นของกลุ่มบริษทั
ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพกำรดำเนิน งำนและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนเพื่อ
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดกลุ่มโครงสร้ำงธุรกิจ โดยแสดงผลกระทบอันเป็ นสำระสำคัญต่อข้อมูลทำงกำรเงินในอดีต
ของบริษทั ฯ เสมือนบริษทั ฯ ได้เข้ำลงทุนในบริษทั ย่อยแล้วในอดีต อย่ำงไรก็ดี ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนอำจไม่
สำมำรถสะท้อ นผลกำรดำเนิ น งำน และฐำนะกำรเงิน ของกลุ่ม บริษัท ที่แ ท้จริง เนื่ องจำกจัด ท ำโดยตัง้ อยู่บ นข้อ
สมมติฐำนบำงประกำรซึง่ เป็ นเหตุกำรณ์ทไ่ี ม่ได้เกิดขึน้ จริงในอดีต
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