
2. การบริหารจัดการความเส่ียง                     

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารและจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยาย
ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ และ ผู้บริหาร   โดยได้จดัท า
นโยบายบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบ ส าหรับบริหารจัดการความเสี่ยง จดัการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง หรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการป้องกนัการทจุริต คอรัปชัน่ บริษัทฯ มี
การก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ต่อเน่ืองทุกปี โดยได้ก าหนดนโยบายการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น และบรรจุไว้ใน นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ และ คูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ภายใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบายเก่ียวกบัการรับ  การให้ของขวญัและสิ่งตอบแทน” และ 
“นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริตและการให้สินบน” โดยประกาศให้พนกังานในบริษัทได้รับทราบและน าไปปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 
20 กรกฎาคม 2556 และเม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

ในการให้บริการลกูค้าในเขตต่างประเทศนัน้ บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางการค้าซึง่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจดัการขนส่งใน
ประเทศต่าง ๆ ซึง่จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศ (Agent) รวมถึง
การรับค่าบริการจากลูกค้าที่ปลายทางและการจ่ายต้นทุนค่าบริการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น ต้นทุนค่าระวางเรือ, ค่าระวาง
เคร่ืองบิน, ค่าขนส่งหรือค่าเอกสารพิธีการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เป็นต้น   ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีรายได้และต้นทุนเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศส าหรับการให้บริการลูกค้าที่มีการใช้บริการตัวแทน(Agent) ในต่างประเทศดังกล่าว โดยในปี 2562 และ ปี 2563 
บริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากบั 99.20 ล้านบาท และ 85.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.16 และร้อย
ละ 15.79 ตามล าดบั และมีต้นทนุค่าบริการที่เป็นสกลุเงินต่างประเทศเท่ากบั เท่ากบั 55.76  ล้านบาท และ 54.72 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.92 และร้อยละ 12.67   

บริษัท ฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทนุในรูปสกลุ
เงินตราตา่งประเทศ รายได้จากการให้บริการเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ หากเงินบาทแข็งค่าขึน้ ย่อมส่งผลตอ่รายได้ที่ได้รับลดลง 
ส่วนต้นทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หากเงินบาทอ่อนค่าลงจะส่งผลต่อต้นทุนที่สงูขึน้ ดงันัน้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศย่อมส่งผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท การที่บริษัทฯ มีรายได้และต้นทนุในรูป
สกลุเงินตราต่างประเทศ จึงถือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดย



บริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์
และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยส าคัญต่อผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัท 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าว บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนด้วยการเปิดบญัชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  
และบริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557  
โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเท่ากับ 2 แห่ง วงเงินรวม 127 
ล้านบาท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนแตอ่ย่างใด  

ความเส่ียงจากการพึ่งพงิบุคลากร 

 ธุรกิจการให้บริการด้านจดัการขนส่งระหว่างประเทศนัน้ต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บงัคบัใช้ใน
การส่งออกหรือน าเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ต้องมีความเข้าใจในรูปแบบและเง่ือนไขในพิธีการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าจะสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่างถกูต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าได้ตาม
ก าหนดเวลา ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนัน้ก็ต้องอาศยัพนกังานขบัรถที่มีความช านาญเฉพาะด้านและสามารถปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของบริษัทได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีความเสี่ยงตอ่การขาดแคลนบคุลากรหากบริษัทมีการขยายงานหรือมีพนกังานลาออก
แล้วบริษัทฯ ยงัไม่สามารถหาบคุลากรทดแทนได้ทนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ให้ความส าคญัการพฒันาและจงูใจให้ท างานกบั
บริษัท โดยบริษัทฯ มีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานและมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
พนกังานในแต่ละสายงาน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีอตัราการหมุนเวียนของพนกังานในส่วนงานที่ส าคญั   ต่อการประกอบธุรกิจที่ต ่า 
โดยมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานในแผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกให้บริการ
ขนสง่และกระจายสินค้าระหวา่งประเทศ (NVOCC) ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี และมีอายงุานเฉลี่ยของพนกังานระดบัผู้บริหารไม่ต ่าวา่ 20 ปี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างาน อาทิ ระบบ  Log Freight ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศที่สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมลูลกูค้าเพื่อจดัการเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินพิธีศลุกากรและการน าเข้า-ส่งออก 
และระบบก าหนดต าแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก        
หวัลาก-หางพ่วง ทัง้นี ้เพื่อสร้างความสะดวกแก่พนกังานในการให้บริการลกูค้าและยงัช่วยลดจ านวนบุคลากรที่ต้องใช้ในขัน้ตอน
การท างานตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย  

ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ยงัคงให้ความส าคญัในการพฒันาและน าระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้พนกังาน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึน้ 



ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ นัน้กระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจตา่ง ๆ ทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรม รวมถึง
กลุ่มผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลกูค้ารายใดเป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 30 
ของรายได้จากการให้บริการในแต่ละปี โดยในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการให้บริการแก่ลกูค้ารายใดรายหนึ่งในสดัส่วน
เกินกวา่ร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการ 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ขยายลูกค้าใหม่เพื่อกระจายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการให้บริการต่าง ๆ ของ               
บริษัทฯ อีกด้วย  

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 

เน่ืองจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งต้องเก่ียวข้องกบักฎระเบียบต่าง ๆ ที่บงัคบัใช้
ในการส่งออกหรือน าเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ 
และบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามได้ ก็อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการส่งสินค้าได้ตามข้อก าหนดที่ลกูค้าต้องการ รวมถึง
อาจเกิดความเสียหายจากคา่ปรับตา่ง ๆ ได้  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบคุลากรที่มี ความรู้ความช านาญในธุรกิจจดัการขนส่งระหว่างประเทศไว้คอยให้บริการ
แก่ลกูค้าและคอยให้ค าแนะน าแก่พนกังานในส่วนงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบในการศกึษาข้อมลูและติดตาม
การบงัคบัใช้กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศต่าง  ๆ ทัง้จากการติดตามข่าวสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ  รวมทัง้
การรวบรวมข้อมลูจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ เพื่อแจ้งข้อมลูให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ในบริษัท
รับทราบและน าไปปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องตามระเบียบและกฎหมายศลุกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องส่งผลให้แต่ละส่วนงาน
ในบริษัทฯ ได้รับข้อมลูอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอต่อให้ค าปรึกษาแก่ลกูค้าให้สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องต่าง  ๆ ได้ 
ทัง้นี ้ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องตา่ง ๆ  

ความเส่ียงจากลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการลงทนุและการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากในการด าเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่
คุ้นเคย ทัง้ด้านวฒันธรรม สังคม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ โดยนโยบายและแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศอาจท าให้
บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัคูแ่ข่งทางการค้าที่มากขึน้ เน่ืองจากมีบริษัทตา่งชาติจ านวนมากที่ให้บริการในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้ความส าคญักับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุน โดย
จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ซึง่สามารถควบคมุและมีอ านาจตดัสินใจในบริษัทตา่ง ๆ ที่ไปลงทนุได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพิจารณาหาผู้บริหาร
และทีมงานท้องถ่ินที่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในประเทศที่ตดัสินใจลงทนุ  



ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัวพัวถาวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.48 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายและช าระแล้ว ของบริษัทฯ  และคุณกิตติ พัวถาวรสกุลยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จงึท าให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักล่าว เป็นผู้ มีอ านาจในการบริหารจดัการและควบคมุคะแนนเสียงใน
การลงมติที่ส าคญัได้เกือบทัง้หมด ไม่วา่ในเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผู้
ถือหุ้น ยกเว้นในเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นที่เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนน เสียงเพื่อ
ตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริหารของผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้  

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ด้วยโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวม 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน ท าให้ระบบการท างานของบริษัท ฯ มีความเป็น
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทัง้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทยงัประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจ านวน 4 
ท่านจากจ านวนกรรมการรวมทัง้หมด 7 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่าน
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถสอบทานการท างานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดลุ
อ านาจในการน าเสนอเร่ืองต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัหนึ่ง  นอกจากนัน้แล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบ
ปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกับ กรรมการ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมในกิจการ รวมทัง้บุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง โดยบคุคลดงักล่าวจะไม่มีอ านาจอนมุตัิในการท ารายการนัน้ ๆ  ท าให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอนัอาจจะเกิดขึน้ได้
อีกด้วย 

2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็น
บริษัทต่างประเทศ) 

- ไม่มี -  

 

 

 
 


