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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2558 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติก ส์ 
(Logistics Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริกำรรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศตัง้แตปี่ 2539 และมีกำรขยำยสู่
ธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกในปี 2554 เพื่อให้บริกำรอยำ่งครบวงจรมำกขึน้ 

 
 2556 2557 2558 

ประเภทกำรให้บริกำร ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ – ไมร่วมโครงกำรพิเศษ 
    

  

-ทำงเรือ 752.81 81.01 774.88 84.65 952.82 88.66 

-ทำงอำกำศและบริกำรอ่ืนๆ 13.28 1.43 15.30 1.67 12.07 1.13 

รวมบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ – ไม่รวม
โครงกำรพิเศษ 

766.09 82.44 790.18 86.32 
 

964.89 
 

89.79 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ –โครงกำรพิเศษ** 
 

45.29 
 

4.88 - - - - 

รวมบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 811.38 87.32 790.17 86.32 
 

964.89 
 

89.79 

บริกำรขนสง่ในประเทศ 117.87 12.68 125.24 13.68 109.73 10.21 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 929.25 100 915.41 100 
 

1,074.62 
 

100 

หมำยเหต ุ**  หมำยถึง งำนจำกลกูค้ำในตำ่งประเทศรำยหนึ่งซึง่มีลกัษณะเป็นงำนโครงกำรในช่วง  6 เดือนแรกของปี 
2556 โดยเป็นงำนโครงกำรจำกพนัธมิตรในตำ่งประเทศซึง่ไมม่ีควำมช ำนำญในกำรขนย้ำยสนิค้ำผำ่นประเทศไทย 

[ข้อ 1.1] เมื่อเดือนมีนำคม 2558 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯได้เปิดให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปท่ำเรือ
ย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำ จุดดังกล่ำวเป็นประตูส ำคัญที่จะเช่ือมต่อกำรขนส่งทำงทะเลไปยัง
ประเทศอื่นๆในฝ่ังทะเลอนัดำมนั โดยเฉพำะเมียนมำร์ ซึ่งยงัไม่มีผู้ ให้บริกำรในขณะนัน้ บริษัทฯจึงมีเป้ำหมำยที่จะ
พัฒนำให้จุดดังกล่ำวเป็นศูนย์กลำงในกำรเช่ือมต่อกำรขนส่งทำงทะเลให้กับลูกค้ำ ซึ่งจะสำมำรถลดต้นทุน และ
ระยะเวลำกำรขนสง่สินค้ำได้เป็นอย่ำงดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศในหลำยๆด้ำน ทัง้กำรจ้ำงงำน กำรขยำยตวั
กำรส่งออก และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลงัเร่ิมด ำเนินงำนได้ เพียงเดือนกว่ำ บริษัทฯ
ประสบปัญหำควำมไมแ่นน่อนและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรน ำสนิค้ำออกจำกท่ำเรือ รวมถึงกำรตรวจเช็คตู้สนิค้ำ 
ซึ่งส่งผลต่อควำมล่ำช้ำในกำรจดัส่งสินค้ำของลกูค้ำ ปัญหำดงักล่ำวเป็นปัญหำจำกปัจจยัภำยนอก แต่ได้สง่ผลต่อ
ลกูค้ำของบริษัทฯที่จะใช้บริกำรเร่ิมยกเลิกกำรจ้ำง บริษัทฯจึงมีต้นทนุกำรด ำเนินกำรที่สงูขึน้กวำ่คำ่ใช้จ่ำยและรำยได้ 
บริษัทฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำปัญหำดังกล่ำว จะท ำให้เกิดผลขำดทุนเพิ่มขึน้ เนื่องจำกกำรไม่มีลกูค้ำใช้บริกำร กำร
ด ำเนินกำรตอ่ไปอำจสง่ผลขำดทนุเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง บริษัทฯจึงได้หยดุให้บริกำรกำรด ำเนินงำนในเดือนกรกฎำคม 2558 
เพื่อจ ำกดัขอบเขตควำมเสียหำยไมใ่ห้เพิ่มขึน้จำกกำรด ำเนินงำนในสว่นนี ้  
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ทัง้นี ้ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2558 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 929.25 ล้ำนบำทในปี 2556 
และ 915.41 ล้ำนบำท ในปี 2557 และเพิ่มขึน้เป็น 1,074.62 ล้ำนบำทในปี 2558 ซึง่คิดเป็นกำรเติบโตในอตัรำร้อยละ 
17.39 แตเ่นือ่งจำกสภำวะควำมไมม่ัน่คงทำงกำรเมือง  กำรชะลอตวัของกำรสง่ของข้ำว และปัญหำรำคำสนิค้ำเกษตร
ตกต ่ำจึงสง่ผลให้บริษัทมีรำยได้รวมในปี 2557ลดลงจำกปี 2556 จำก 929.25 ล้ำนบำท เป็น 915.41 ล้ำนบำท ในปี 
2557 ส ำหรับรำยได้ในปี 2558 เพิ่มขึน้ เนื่องจำกนโยบำยกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำยและครอบคลมุ 
เพื่อมุง่สูเ่ปำ้หมำยในกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรของบริษัท และบริษัทมีรำยได้จำกโครงกำรขนสง่
สนิค้ำทำงเรือจำกทำ่เรือระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้ง ประเทศเมียนมำร์ ซึง่ในปี 2557 บริษัทไมม่ีรำยได้ในสว่นนี  ้ 

รำยได้จำกธุรกิจบริหำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมำจำก
ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอบริกำรที่ต่อเนื่องมำกขึน้และครบวงจรมำกขึน้ โดยบริษัทฯ   มีกำรให้บริกำรขนส่งใน
ประเทศที่คลอบคลมุหลำยจุดบริกำร ซึ่งส่งผลให้กลุม่ลกูค้ำเดิมของบริษัทฯสำมำรถใช้บริกำรของบริษัฯได้มำกขึน้ 
และกำรขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ ๆ เพิ่มขึน้  

 
ส ำหรับรำยได้จำกธุรกิจขนสง่สนิค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกในปี 2558 มียอดรำยได้ลดลง 

15.53 ล้ำนบำท จำกปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 12.39 เนื่องจำกบริษัทฯได้บริหำรจัดกำรรถหัวลำกบำงส่วนเพื่อไป
สนบัสนนุในงำนท่ำเรือระนองสง่ผลให้งำนบริกำรที่รับงำนจำกบคุคลภำยนอกลดลงไปจำกเดิมไป  ดงันัน้จึงสง่ผลให้
รำยได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จำกธุรกิจบริหำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศเป็นหลกั 

บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรสง่มอบบริกำรให้แก่ลกูค้ำ โดยในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่สินค้ำระหว่ำง
ประเทศ บริษัทจะรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรส่งมอบใบตรำส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลูกค้ำ ส ำหรับกำร
ให้บริกำรขนส่งในประเทศ บริษัทจะรับรู้รำยได้เมื่อรถบรรทุกของบริษัทมีกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ผู้ รับที่จุดหมำย
ปลำยทำง 

ในกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทนัน้ จะรับรู้จ ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ได้รับจำกลกูค้ำ  ดงันัน้ รำยได้ค่ำบริกำรของ
บริษัทตำมงบกำรเงินจึงประกอบด้วยต้นทนุค่ำระวำงรวมถึงต้นทนุกำรให้บริกำรอื่นๆที่บริษัทได้จ่ำยไปก่อนแล้วและ
อตัรำก ำไรที่บริษัทคิดจำกลกูค้ำ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยได้ค่ำบริกำรดงักล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงและต้นทุนกำร
ให้บริกำรตำ่ง ๆ นัน้คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 75-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 65-75 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมของบริษัท 

ต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรของบริษัทส ำหรับธุรกิจจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ ได้แก่ ต้นทนุคำ่ระวำงและ
ค่ำสว่นแบ่งรำยได้ที่จ่ำยคืนให้แก่ลกูค้ำ สว่นต้นทนุหลกัของธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำน ำ้มนั  ใน
กำรก ำหนดค่ำบริกำรกับลูกค้ำนัน้ บริษัทจะใช้วิธีอัตรำต้นทุนบวกก ำไร ซึ่งกำรที่บริษัทมีกำรจองระวำงเรือหรือ
เคร่ืองบินอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถเจรจำกบัผู้ให้บริกำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำคำ่ระวำงลว่งหน้ำ  โดยระยะ
ที่บริษัทจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินกบัระยะเวลำที่ลกูค้ำตกลงอตัรำค่ำบริกำรกบับริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำห่ำงกัน
ประมำณ 1-7 วนั สง่ผลให้บริษัทสำมำรถก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรท่ีสะท้อนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำระวำงในแต่ละ
ช่วงเวลำได้ ส ำหรับค่ำบริกำรขนส่งในประเทศ บริษัทใช้วิธีกำรก ำหนดรำคำแบบต้นทุนบวกอตัรำก ำไรและมีกำร
ก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึ่งอตัรำคำ่บริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ำ้มนัซึ่ง
เป็นต้นทนุหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลงได้  
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อัตรำก ำไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2556 2557 2558 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 19%-22% 15% - 22% 13% - 23% 

บริ่กำรขนสง่ในประเทศ 22%-25% 19% - 27% 11% - 22% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้นรวม 21.20% 17.03% 14.47% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น-ไม่รวมงำนโครงกำร 19.59% 17.03% 14.47% 

 
ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเทำ่กบั 196.99  ล้ำนบำท  162.11 ล้ำนบำท และ 155.46 ล้ำนบำท ในปี 2556, 2557 

และ 2558 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบัร้อยละ 21.20 ร้อยละ 17.03 และ ร้อยละ 14.47 ตำมล ำดบั โดย
กำรลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้นในช่วงปี 2557 มำจำกกำรท่ีในปี 2556 บริษัทได้รับงำนท่ีมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูซึง่ได้แก่ 
งำนโครงกำรจำกลกูค้ำตำ่งประเทศ 1 รำยในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ และได้รับงำนขนสง่ใน 
 
ประเทศที่ต้องใช้ควำมช ำนำญและควำมระมดัระวงัเพิ่มขึน้ แต่เนื่องจำกสภำวะควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมืองท ำให้
โครงกำรพิเศษดงักลำ่วชะลอตวัในปี 2557 ประกอบกบัจำกกำรมุง่เน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรให้สว่นลดแกล่กูค้ำ
ที่มีกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้บริกำรกับบริษัทหรือมีกำรใช้บริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิด
โอกำสให้บริษัทได้น ำเสนอคณุภำพบริกำรแกล่กูค้ำในสว่นท่ียงัมิเคยใช้บริกำรด้ำนอื่น ๆ สง่ผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 
2557 สว่นอตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2558 ที่ลดลงจำกปี 2557 มีสำเหตหุลกัๆมำจำกกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่
สนิค้ำจำกทำ่เรือระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้ งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั 
ประกอบกบัมีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ ท ำให้บริษัทไม่รักษำระดบัอตัรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ ส่งผลให้
อตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงจำกปี 2557 
 
บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2556 และ 2557 เทำ่กบั 41.62 ล้ำนบำท 19.71 ล้ำนบำท สว่นในปี 2558 มีขำดทนุสทุธิเทำ่กบั 
80.60 ล้ำนบำท และมีอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 4.45 ร้อยละ 2.14 และมีอัตรำขำดทุนสุทธิร้อยละ 7 .50 
ตำมล ำดบั โดยในปี 2556 บริษัทได้รับงำนโครงกำรต่ำงประเทศ 1 โครงกำรที่มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงู ประกอบกบักำร
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน สง่ผลให้มีอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2556 เพิ่มสงูขึน้ ส ำหรับปี  2557 บริษัทมีอตัรำก ำไร
สทุธิลดลงเมื่อเทียบกบัในปี 2556 โดยเป็นผลจำกกำรท่ีกลุม่ลกูค้ำของบริษัทหนัมำใช้บริกำรตอ่เนื่องมำกขึน้ ประกอบ
กบัไมไ่ด้รับงำนโครงกำรตำ่งประเทศที่มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูเนื่องจำกควำมไมส่งบทำงกำรเมือง สง่ผลให้บริษัทมีอตัรำ
ก ำไรสทุธิลดลงในช่วงเวลำดงักลำ่ว สว่นในปี 2558 บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิ มีสำเหตหุลกัๆมำจำกกำรขำดทนุจำกกำร
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ภูมิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบกับมีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลให้บริษัทไม่รักษำระดับอัตรำก ำไรได้
ตำมที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยกำรให้บริกำรในเส้นทำง
ดงักลำ่ว รวมถึงกำรขยำยธุรกิจในตำ่งประเทศซึง่ยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้นของกำรประกอบธุรกิจ อยำ่งไรก็ดีทำงบริษัทฯได้
มีกำรขอวงเงินสินเช่ือเพิ่มเติมจำกปี 2557 จำกสถำบนักำรเงินไว้เพื่อรองรับในเร่ืองนีไ้ว้แล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด อีกทัง้บริษัทฯ มีขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเงินประกันจำกงำนท่ำเรือระนอง
จ ำนวน 18.49 ล้ำนบำท [ข้อ 1.6] เนื่องมำจำกกำรท่ีบริษัทฯได้ท ำสญัญำกบับริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
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ในกำรด ำเนินธุรกิจเดินเรือจำกท่ำเรือระนองไปยงัท่ำเรือย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยวำงเงิน
ประกนัควำมเสีย่งไว้จ ำนวน 550,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ ดงันัน้ เมื่อบริษัทฯยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนดท ำให้ถกูริบ
เงินประกนัดงักลำ่ว ประกอบกบับริษัทฯรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วมจ ำนวน 32.75 ล้ำนบำท 
สง่ผลให้บริษัทฯมีผลกำรด ำเนินขำดทนุสทุธิในปี 2558   
อยำ่งไรก็ตำมในสว่นของบริษัทยอ่ยที่ประเทศสงิคโปร์ในปี 2558 มีผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรสทุธิ 1.98 ล้ำนบำทซึง่เร่ิม
ประกอบกำรในช่วงปลำยปี 2557 เป็นต้นมำ  

- ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
1) รัฐบำลไทย ได้มีกำรประกำศแผนกำรลงทุน เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคม และ
ด้ำน  โลจิสติกส์ อยำ่งชดัเจน โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร ครอบคลมุทัง้กำรขนสง่ทำงถนน 
ระบบรำง กำรขนสง่ทำงน ำ้ และทำงอำกำศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภำคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทัง้บริษัทฯด้วย 
2) กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 สง่ผลให้กำรค้ำขำย และกำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่ง
ประเทศเพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ดีให้กับบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ในกำรสร้ำงผล
ประกอบกำรท่ีดีตำมไปด้วย 
 

 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 35-40 โดยมี
สว่นประกอบหลกัได้แก่ ลกูหนีก้ำรค้ำ และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 60-65 ของสนิทรัพย์
รวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอปุกรณ์ สนิทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง
จำก ณ สิน้ปี 2556  จ ำนวน 459.83 ล้ำนบำท เป็น 533.93 ล้ำนบำท และ 594.65 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2557และ        
ปี2558 ตำมล ำดบั โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รวมในปี 2557 ได้แก่ เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จำกกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้แรกต่อประชำชนทัว่ไป กำรลงทุนในทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำงส่งผลให้รำยกำรที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ ของบริษัทเพิ่มขึน้ ประกอบกับกำรลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เพื่อเป็นกำรขยำยฐำน
ลกูค้ำไปยงัต่ำงประเทศ สว่นสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวมในปี 2558 ได้แก่ ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้ท ำกำรซือ้รถหวัลำกเพิ่มขึน้จ ำนวน 15 หวัลำก ประกอบกับมีลกูหนีเ้พิ่มขึน้จำกปี 2557 ซึ่ง
สมัพนัธ์กบัยอดรำยได้ที่เพิ่มขึน้จำกปี 2557 เช่นกนั 

ทัง้นี ้ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ ในปี 2558 เพิ่มขึน้จำกปี 2557 เป็นจ ำนวน 36.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
16.81 สำเหตหุลกัๆ เนื่องจำกมีกำรซือ้รถหวัลำกเพิ่มขึน้จ ำนวน 15 หวัลำก มลูค่ำประมำณ 38.59 ล้ำนบำท โดยใช้
วิธีกำรลสีซิ่งทัง้จ ำนวน ซึง่สง่ผลให้หนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ตำมไปด้วยซึง่สมัพนัธ์กนั   

หนีส้ินของบริษัทประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 70-85 โดยมีสว่นประกอบ
หลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ส ำหรับหนีส้นิไมห่มนุเวียนคิดเป็น
สดัส่วนประมำณร้อยละ 15-30 ของหนีส้ินรวม โดยมีส่วนประกอบหลกัได้แก่ หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน   
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน หนีส้ินรวมของบริษัทลดลงจำก 296.58 
ล้ำนบำท ณสิน้ปี 2556 เป็น 208.72 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2557 โดยสำเหตุหลกั ได้แก่ กำรน ำเงินสดที่ได้รับกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้แรกต่อประชำชนทัว่ไปบำงสว่นช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน และกำรลดลงของ
หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเนื่องจำกกำรช ำระเงินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินตำมระยะเวลำประกอบกบั
กำรไมไ่ด้เช่ำซือ้สนิทรัพย์ที่หมดสญัญำแล้วเพิ่มเติมในปี 2557 สว่นในปี 2558 หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 
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150.43 ล้ำนบำทเป็น 359.15 ล้ำนบำท โดยสำเหตหุลกัๆได้แก่ กำรเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงิน เนื่องจำกบริษัทได้ใช้เงินเพื่อไปลงทนุในโครงกำรทำ่เรือระนองซึ่งมีผลขำดทนุเกิดขึน้ และเจ้ำหนี ้
กำรค้ำเพิ่มขึน้ จำกกำรขยำยธุรกิจที่เพิ่มขึน้ซึง่สมัพนัธ์กนั 

- ภำระผกูพนัด้ำนหนีส้นิ และกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดลุ 
1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีและสญัญำบริกำรกบับคุคลภำยนอกหลำย
แห่ง โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ 1 - 3 ปี และสำมำรถต่ออำยไุด้ บริษัทฯมีข้อผกูมดัที่จะจ่ำยค่ำเช่ำ
และคำ่บริกำรรวมตำมสญัญำเดือนละ 662,685.37 บำท 
2) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีภำระผกูพนัในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงัสือค ำ้
ประกนั จ ำนวน 1.53 ล้ำนบำท  

ณ สิน้ปี 2556, 2557 และ 2558 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ำกบั 163.25 ล้ำนบำท 325.20 ล้ำนบำท และ 
235.50 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2557 กำรเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจำกปี 2556 เกิดจำกก ำไร
สะสมที่เพิ่มขึน้จำกผลประกอบกำรที่เพิ่มขึน้ในปี และกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้แรกตอ่ประชำชนทัว่ไป      สว่นในปี 
2558 ท่ีลดลงจำกปี 2557 หลกัๆเกิดจำกผลประกอบที่มีขำดทนุสทุธิในปี 2558 จ ำนวน 80.60 ล้ำนบำท  ทัง้นีบ้ริษัทมี
กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 
15.00 ล้ำนบำท 25.00 ล้ำนบำทและ 10 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 
สภำพคล่องและอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ 41.62 25.71 (78.95) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 46.51 86.46 (48.20) 

เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทนุ (6.88) (124.80) (28.00) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 11.24 54.15 60.37 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 50.87 15.82 (15.45) 

 
ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิจ ำนวน 15.45 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำก

สำเหตหุลกัๆ ดงันี ้
1. กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำนจ ำนวนลดลง 48.20 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ         

ผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 78.95 ล้ำนบำท ประกอบกบัมีลกูหนีก้ำรค้ำค้ำงช ำระเพิ่มขึน้จ ำนวน 
60.15 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2558บริษัทฯมีสว่นงำนเพิ่มขึน้ใหมใ่นแผนกบริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ ซึง่เป็นธุรกิจเก่ียวกบั  กำรให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่สนิค้ำ (Ship Own Container : 
SOC) โดยทำงบริษัทฯจะให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์เปลำ่ให้กบัลกูค้ำ เพื่อน ำไปใช้ในกำรบรรจุ
สนิค้ำของตนเองโดยไมต้่องรอตู้คอนเทนเนอร์จำกสำยเรือ และในบำงสำยเรือที่ไมม่ีตู้คอนเทนเนอร์ไว้
บริกำรลกูค้ำ บริษัทฯ ก็จะเข้ำไปจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลกูค้ำได้ใช้บริกำรตู้คอนเทนเนอร์
ในกำรบรรจสุนิค้ำ ซึง่สง่ผลให้มขีำยเพิม่ขึน้และมีผลท ำให้ยอดลกูหนีค้้ำงช ำระเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั ซึง่
สมัพนัธ์กนั แตท่ัง้นีใ้นสว่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำก็มียอดค้ำงช ำระเพิม่ขึน้เช่นกนั จ ำนวน 32.59 ล้ำนบำท 
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ซึง่ก็สมัพนัธ์กนักบักำรท่ีบริษัทฯมีงำนเพิ่มขึน้เมื่อรำยได้เพิม่ขึน้ ต้นทนุก็เพิ่มขึน้เช่นกนั สง่ผลให้เจ้ำหนี ้
คงค้ำงก็เพิ่มขึน้ตำมไปด้วย สง่ผลให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2558 ลดลง 48.20 ล้ำน
บำท 
 

2. กระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทนุจ ำนวน  28.00 ล้ำนบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ กำรซือ้ที่ดิน
เพิ่มเติม กำรลงทนุในสนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ และอปุกรณ์ตำ่งๆจ ำนวน 24.44 ล้ำนบำท  
อีกทัง้เงินสดใช้ไปในรำยกำรเงินฝำกธนำคำรท่ีตดิภำระค ำ้ประกนัเพิ่มขึน้ 3.22 ล้ำนบำท ทัง้นีก้ำรซือ้
ทรัพย์สนิดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบกบัฐำนะกำรเงินของบริษัทฯแตอ่ยำ่งใด 

3. กระแสเงินสดจำกกำรกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 60.37 ล้ำนบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ  
กำรเพิม่ขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 107.11 ล้ำนบำท      
ที่ใช้ไปในกำรลงทนุและเป็นเงินทนุหมนุเวยีนกบัโครงกำรทำ่เรือระนอง โดยที่ในปี 2557 บริษัทฯมยีอด
วงเงินทัง้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 259 ล้ำนบำท แตใ่นปี 2558 
บริษัทฯได้รับวงเงินเพิ่มขึน้จำกสถำบนักำรเงินรำยใหมท่ี่ให้สนิเช่ือกบับริษัทฯ ท ำให้ในปี 2558 มียอด
วงเงินทัง้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 360 ล้ำนบำท แตท่ัง้นีก็้มี
ยอดลดลงจำกกำรลดลงของหนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงินจ ำนวน 32.80 ล้ำนบำท และกำร
จ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 10 ล้ำนบำท 
- แหลง่ที่มำของเงินทนุ  
ณ 31 ธนัวำคม 2558 เงินกู้ยมืระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 
1) เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร มวีงเงิน 60 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มวีงเงินกู้ยืมคงเหลอืที่ยงั
ไมไ่ด้ใช้ 60 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในบริษัทฯ   
2) ตัว๋สญัญำใช้เงิน มวีงเงิน 300 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีวงเงินตัว๋สญัญำใช้เงินคงเหลอื
ที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 110.18 ล้ำนบำท มวีตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในบริษัทฯ และเพื่อใช้ในกำร
ลงทนุเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกู้ยืมจะเป็นกำรออกตัว๋สญัญำใช้เงินตำมจ ำนวนเงินท่ี
ต้องกำรจะใช้ ซึง่มเีวลำครบก ำหนดช ำระ 1 – 3 เดือนหลงัจำกวนัที่ออกตัว๋สญัญำใช้เงินแล้ว 
- กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมทีส่ ำคญั 
ในกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไมม่เีง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนหนีส้นิตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยำ่งใด  
      

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
  ณ สิน้ปี 2556, 2557 และ 2558 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.91 เท่ำ 1.04เท่ำ และ 0.74 เท่ำ

ตำมล ำดบั โดยอตัรำสว่นสภำพคลอ่งที่เพิ่มขึน้ในปี 2557 เนื่องมำจำกกำรระดมทนุจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของ
บริษัทครัง้แรกต่อประชำชนทัว่ไปในเดือนพฤศจิกำยน 2557 ท ำให้สินทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทเพิ่มขึน้ในอตัรำร้อย
ละ 20 สว่นในปี 2558 อตัรำส่วนสภำพคลอ่งลดลงจำกปี 2557 อย่ำงมำก เนื่องจำก บริษัทมีหนีส้ินจำกเงิน เบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน  107.11 ล้ำนบำท ที่ใช้ไปในกำรลงทุนและเป็น
เงินทนุหมนุเวียนกบัโครงกำรทำ่เรือระนอง ซึง่เกิดผลขำดทนุขึน้ 

  บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 52.12 วนั 48.06 วนั และ 56.58 วนั ส ำหรับปี 2556 2557 และ 2558 
ตำมล ำดบั ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่ลดลงในปี 2557 เป็นผลจำกนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร ท ำให้ยอดขำยมี
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กำรกระจำยตัว ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในช่วงปลำยปี ส่วนในปี 2558 ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้พิ่มขึน้จำกปี 2557 
ประมำณ 8 วนั เนื่องจำกมียอดขำยในช่วงปลำยปีเพิ่มขึน้จำกปีก่อนคอ่นข้ำงมำก เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯมีสว่น
งำนเพิ่มขึน้ใหม่ในแผนกบริกำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศซึ่งสง่ผลให้มีขำยเพิ่มขึน้และมีผลท ำให้ยอดลกูหนีค้้ำง
ช ำระเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั ซึ่งสมัพนัธ์กนั ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่ในแนวนโยบำยกำรให้สินเช่ือแก่ลกูค้ำของ
บริษัท ที่บริษัทก ำหนดไว้คือมีระยะเวลำไมเ่กิน 60 วนั 

โดยที่ คณุภำพของลกูหนี ้กำรวิเครำะห์อำยลุกูหนี ้กำรตัง้ส ำรองและควำมเพียงพอของค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
เป็นดงันี ้

ลกูหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวน 154.18 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯได้ตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 7.72 ล้ำนบำท ลดลงสทุธิจำกปี 2557 เป็นจ ำนวน 2.25 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 22.54 
สว่นหนึง่เนื่องจำกได้รับช ำระหนีท้ี่ค้ำงช ำระนำนจำกลกูหนีเ้พิ่มขึน้จำกปีก่อน 

ส ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำที่มีอำยลุกูหนีม้ำกกว่ำ 12 เดือนขึน้ไป ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวน 9.08 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 0.88 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.83 เนื่องจำกยงัไม่รับช ำระหนีท้ี่ค้ำงนำนเพิ่มขึน้จำก
ลกูหนีบ้ำงรำย  

 
    (หนว่ย : บำท) 
          อำยลุกูหนี ้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 79,860,788.40 52,322,338.54 76,128,364.67 52,307,510.14 

ค้ำงช ำระไมเ่กิน 3 เดือน 53,527,779.79 39,109,949.76 49,984,021.37 39,109,949.76 

ค้ำงช ำระ 3 – 6  เดือน 3,779,940.37 1,282,872.11 3,270,648.71 1,282,872.11 

ค้ำงช ำระ 6 – 12 เดือน 7,931,846.77 209,644.31 7,931,846.77 209,644.31 

ค้ำงช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน 9,085,518.37 9,965,863.43 9,085,518.37 9,965,863.43 

           รวม 154,185,873.70 102,890,668.15 146,400,399.89 102,875,839.75 

หกั   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (7,729,590.42) (9,985,845.29) (7,729,590.42) (9,985,845.29) 

           สทุธิ 146,456,283.28 92,904,822.86 138,670,809.47 92,889,994.46 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯมีนโยบำยตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัรำร้อยละ 100 ของยอดลกูหนีท้ี่ลกูหนีร้ำยนัน้ ๆ ไม่มีกำร

ติดต่อกบับริษัทอีกต่อไป  และค้ำงช ำระมำกกวำ่ 181 วนั (กรณีมีลกูหนีก้ำรค้ำคงเหลอืมำกกวำ่เจ้ำหนีก้ำรค้ำในรำย
เดียวกนัจะพิจำรณำตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำกยอดลกูหนีก้ำรค้ำหลงัหกัลบด้วยยอดเจ้ำหนีก้ำรค้ำ) 

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนทุน  ณ สิน้ปี 2556 2557 และ 2558 เท่ำกับ 1.82 เท่ำ 0.64 เท่ำ และ 1.52 เท่ำ
ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนที่ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในปี 2557 เนื่องมำจำกกำรลดลงของหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ 
เนื่องจำกกำรช ำระคืนจ ำนวน 85.50 ล้ำนบำท ประกอบกบั สว่นของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้จำกกำรระดมทนุจำกกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้แรกตอ่ประชำชนทัว่ไป และก ำไรในปี 2557 ส ำหรับในปี 2558 มีอตัรำสว่นที่เพิ่มขึน้จำก
ปี 2557 เนื่องจำก ในส่วนของผู้ ถือหุ้นมียอดลดลง 89.70 ล้ำนบำท จำกผลประกอบกำรที่มีผลขำดทุน 80.60 ล้ำน
บำทเป็นหลกั ซึง่สง่ผลให้อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้ในปี 2558 เป็น 1.52 เทำ่ 

  อัตรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้ปี 2556 2557 และ 2558 เท่ำกับ 29.22% 8.07% และ ติดลบ 35.45% 
เนื่องจำก ในปี 2557 กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้แรกต่อประชำชนทัว่ไปที่กลำ่วไว้ข้ำงต้น ท ำให้อตัรำสว่นสินทรัพย์
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และหนีส้นิเพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีสงูขึน้อยำ่งเห็นได้ชดัเป็นเหตใุห้ในปี 2557 บริษัทมีอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทำ่กบัร้อย
ละ 8.07 ลดลงจำก ร้อยละ 29.22 ในปี 2556 ส ำหรับปี 2558 มีผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบ เนื่องจำกบริษัทมีผล
ประกอบขำดทนุสทุธิในปี 2558 จ ำนวน 80.60 ล้ำนบำท 

 


