2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการบริ หารและจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ เติบโตและขยาย
ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นคณะกรรมการอิสระ และ ผู้บริ หาร โดยได้ จดั ทา
นโยบายบริ หารความเสี่ยง หน้ าที่และความรับผิดชอบ สาหรับบริ หารจัดการความเสี่ยง จัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง หรื อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริ ต คอรัปชัน่ บริ ษัทฯ มี
การกาหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตคอรัปชั่น
ต่อเนื่องทุก ปี โดยได้ กาหนดนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น และบรรจุ ไว้ ใน นโยบายการกากับดูแล
กิจการ และ คูม่ ือจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ
“นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริ ตและการให้ สินบน” โดยประกาศให้ พนักงานในบริษัทได้ รับทราบและนาไปปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่
20 กรกฎาคม 2556 และเมื่ อ วัน ที่ 3 ตุลาคม 2560 บริ ษั ท ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิ บัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

2.2 ปั จจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในการให้ บริ การลูกค้ าในเขตต่างประเทศนัน้ บริ ษัท ฯ มีพนั ธมิตรทางการค้ าซึง่ เป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งใน
ประเทศต่าง ๆ ซึง่ จะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัท ฯ ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้ บริ การในเขตต่างประเทศ (Agent) รวมถึง
การรับค่าบริ การจากลูกค้ าที่ปลายทางและการจ่ายต้ นทุนค่าบริ การต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น ต้ นทุนค่าระวางเรื อ, ค่าระวาง
เครื่ องบิ น , ค่าขนส่งหรื อค่าเอกสารพิ ธีการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษั ท ฯ จึงมี รายได้ แ ละต้ น ทุน เป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศสาหรับการให้ บริ การลูกค้ าที่มีการใช้ บริ การตัวแทน(Agent) ในต่างประเทศดังกล่าว โดยในปี 2562 และ ปี 2563
บริ ษัทฯ มีรายได้ เป็ นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ 99.20 ล้ านบาท และ 85.92 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15.16 และร้ อย
ละ 15.79 ตามลาดับ และมีต้นทุนค่าบริ การที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ เท่ากับ 55.76 ล้ านบาท และ 54.72 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.92 และร้ อยละ 12.67
บริ ษัท ฯ อาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้ และต้ นทุนในรูปสกุล
เงินตราต่างประเทศ รายได้ จากการให้ บริการเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ หากเงินบาทแข็งค่าขึ ้น ย่อมส่งผลต่อรายได้ ที่ได้ รับลดลง
ส่วนต้ นทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ หากเงินบาทอ่อนค่าลงจะส่งผลต่อต้ นทุนที่สงู ขึ ้น ดังนัน้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท การที่บริษัทฯ มีรายได้ และต้ นทุนในรูป
สกุลเงินตราต่างประเทศ จึงถือเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็ นบางส่วน โดย

บริ ษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์
และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามี นัยสาคัญ ต่อผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัท
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริ ษัทฯ มีการลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้ วยการเปิ ดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)
และบริ ษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริ หารและเป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
โดยบริ ษัท ฯ มีวงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเท่ากับ 2 แห่ง วงเงินรวม 127
ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจการให้ บริ การด้ านจัดการขนส่งระหว่างประเทศนันต้
้ องอาศัยความรู้ความเข้ าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บงั คับใช้ ใน
การส่งออกหรื อนาเข้ าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ รวมทังต้
้ องมีความเข้ าใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีการชาระเงินระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าลูกค้ าจะสามารถปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องและสามารถรับหรื อส่งสินค้ าได้ ตาม
กาหนดเวลา ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนันก็
้ ต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความชานาญเฉพาะด้ านและสามารถปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของบริ ษัทได้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรหากบริษัทมีการขยายงานหรื อมีพนักงานลาออก
แล้ วบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ ทนั
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงได้ ให้ ความสาคัญการพัฒนาและจูงใจให้ ทางานกับ
บริ ษัท โดยบริ ษัทฯ มีการวางแผนความก้ าวหน้ าทางสายงานและมีการให้ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ
พนักงานในแต่ละสายงาน ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงมีอตั ราการหมุนเวียนของพนักงานในส่วนงานที่สาคัญ ต่อการประกอบธุรกิจที่ต่า
โดยมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานในแผนกให้ บริ การบริ หารและจัดการขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกให้ บริ การ
ขนส่งและกระจายสินค้ าระหว่างประเทศ (NVOCC) ไม่ต่ากว่า 5 ปี และมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานระดับผู้บริหารไม่ต่าว่า 20 ปี
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยังได้ มี ก ารน าระบบสารสนเทศเข้ า มาใช้ ในการท างาน อาทิ ระบบ Log Freight ซึ่งเป็ นระบบ
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้ อมูลลูกค้ า เพื่อจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ในการดาเนินพิธีศลุ กากรและการนาเข้ า -ส่งออก
และระบบกาหนดต าแหน่ ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็ นระบบติ ด ตามสถานการณ์ จัด ส่งสิ น ค้ าด้ วยรถบรรทุก
หัวลาก-หางพ่วง ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างความสะดวกแก่พนักงานในการให้ บริ การลูกค้ าและยังช่วยลดจานวนบุคลากรที่ต้องใช้ ในขันตอน
้
การทางานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ อีกด้ วย
ทังนี
้ ้บริ ษัท ฯ ยังคงให้ ความสาคัญในการพัฒนาและนาระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ ามาใช้ งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้ พนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ ดียิ่งขึ ้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
กลุม่ ลูกค้ าของบริษัทฯ นันกระจายอยู
้
่ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
กลุ่มผู้ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริ ษัท ฯ ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ ารายใดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 30
ของรายได้ จากการให้ บริ การในแต่ละปี โดยในปี 2562 และ ปี 2563 บริ ษัทฯ ไม่มีการให้ บริ การแก่ลกู ค้ ารายใดรายหนึ่งในสัดส่วน
เกินกว่าร้ อยละ 15 ของรายได้ จากการให้ บริการ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายในการลดความเสี่ย งจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใดรายหนึ่ ง โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายในการ
ขยายลูกค้ าใหม่เพื่อกระจายฐานลูกค้ าของบริ ษัท ฯ และยังเป็ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการให้ บริ การต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ อีกด้ วย

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการขนส่ งระหว่างประเทศซึ่งต้ องเกี่ยวข้ องกับ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่บงั คับใช้
ในการส่งออกหรื อนาเข้ าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ
และบริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ก็อาจส่งผลให้ บริ ษัท ฯ ไม่สามารถจัดการส่งสินค้ าได้ ตามข้ อกาหนดที่ลกู ค้ าต้ องการ รวมถึง
อาจเกิดความเสียหายจากค่าปรับต่าง ๆ ได้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมบุคลากรที่มี ความรู้ความชานาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศไว้ คอยให้ บริ การ
แก่ลกู ค้ าและคอยให้ คาแนะนาแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้ อมูลและติดตาม
การบังคับใช้ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้ าของประเทศต่าง ๆ ทังจากการติ
้
ดตามข่าวสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทัง้
การรวบรวมข้ อมูลจากผู้ประกอบการซึ่งเป็ นคู่ค้าของบริ ษัท ฯ ในต่างประเทศ เพื่อแจ้ งข้ อมูลให้ ส่วนงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ในบริ ษัท
รับทราบและนาไปปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องตามระเบียบและกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องส่งผลให้ แต่ละส่วนงาน
ในบริ ษัทฯ ได้ รับข้ อมูลอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อให้ คาปรึกษาแก่ลกู ค้ าให้ สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อ งต่าง ๆ ได้
ทัง้ นี ้ ในอดีตที่ผ่านมาบริ ษัทไม่เคยถูกฟ้องร้ องหรื อเรี ยกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องต่าง ๆ

ความเสี่ยงจากลงทุนในต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนและการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากในการดาเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่
คุ้นเคย ทัง้ ด้ านวัฒนธรรม สังคม การเมือง กฎหมาย ข้ อบังคับ โดยนโยบายและแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศอาจทาให้
บริษัทฯ ต้ องเผชิญกับคูแ่ ข่งทางการค้ าที่มากขึ ้น เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติจานวนมากที่ให้ บริการในลักษณะใกล้ เคียงกัน
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดย
จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ซงึ่ สามารถควบคุมและมีอานาจตัดสินใจในบริ ษัทต่าง ๆ ที่ไปลงทุนได้ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะพิจารณาหาผู้บริหาร
และที ม งานท้ อ งถิ่ น ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศนัน้ ๆ ก่ อ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ มี
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจในประเทศที่ตดั สินใจลงทุน

ความเสี่ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ท่มี ีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครัวพัวถาวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51.48 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายและชาระแล้ ว ของบริ ษัท ฯ และคุณ กิตติ พัวถาวรสกุลยังเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้มี
อานาจลงนามของบริ ษัทฯ ด้ วย จึงทาให้ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่าว เป็ นผู้มีอานาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงใน
การลงมติที่สาคัญได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วา่ ในเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ยกเว้ นในเรื่ องกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริษัทกาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบหรื อถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

2.2.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ด้ วยโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมี การกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่อย่างชัดเจน ทาให้ ระบบการทางานของบริ ษัท ฯ มี ความเป็ น
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ โดยง่าย อีกทัง้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระเป็ นจานวน 4
ท่านจากจานวนกรรมการรวมทังหมด
้
7 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่าน
เป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทาให้ สามารถสอบทานการทางานของบริ ษัทให้ มีความโปร่งใสได้ ดียิ่งขึ ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุล
อานาจในการนาเสนอเรื่ องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้ าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ ในระดับหนึ่ง นอกจากนันแล้
้ ว กลุ่มบริ ษัทได้ มีระเบียบ
ปฏิบตั ิกรณี ที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมในกิจการ รวมทัง้ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอานาจอนุมตั ิในการทารายการนัน้ ๆ ทาให้ สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ ้นได้
อีกด้ วย

2.2.3 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศ (กรณี ผ้ ูออกหลักทรั พย์ เป็ น
บริษัทต่ างประเทศ)
- ไม่มี -

