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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติก ส์ 
(Logistics Solution Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริกำรรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศตัง้แต่ปี 2539 และมี
กำรขยำยสูธุ่รกิจบริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกในปี 2554 เพื่อให้บริกำรอย่ำงครบวงจรมำก
ขึน้  

 

ประเภทกำรให้บริกำร 
2557 2558 2559 

ลบ. ลบ. ลบ. % ลบ. % 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ        

-ทำงเรือ 774.88 84.65 952.82 88.66 898.82 91.20 

-ทำงอำกำศและบริกำรอ่ืน ๆ 15.30 1.67 12.07 1.13 14.20 1.44 

รวมบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 790.17 86.32 964.89 89.79 913.02 92.64 

บริกำรขนสง่ในประเทศ 125.24 13.68 109.73 10.21 72.59 7.36 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 915.41 100 1,074.62 100 985.61 100 

 
กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 915.41 ล้ำนบำทในปี 2557 และเพิ่มขึน้เป็น 1,074.62 ล้ำนบำท 

ในปี 2558 เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯมีรำยได้จำกโครงกำรขนสง่สินค้ำทำงเรือจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ง 
ประเทศเมียนมำร์ ซึ่งได้หยุดให้บริกำรตัง้แต่เดือนกรกฎำคม ปี 2558 ซึ่งท ำให้รำยได้ในปี 2559 ลดลงเป็น 985.61 
ล้ำนบำทคิดเป็นอตัรำร้อยละ 8.28 รำยได้ปี 2559 ที่ลดลงนอกจำกกำรหยดุให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนอง
แล้ว ยงัมีสำเหตุจำกจำกสภำวะเศรษฐกิจชะลอประกอบกับมีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ โดยกลุ่มบริษัท 
ยงัคงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรขนสง่ที่คลอบคลมุเพื่อให้กลุม่ลกูค้ำเดิมและกลุม่ลกูค้ำใหม่มำใช้บริกำรของกลุม่บริษัทได้
มำกขึน้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ก็มียอดรำยได้ที่เพิ่มสงูขึน้จำกงวดเดียวกนัปี 2558 ซึ่งเกิดจำกกำร
ขยำยฐำนลกูค้ำเพิ่มมำกขึน้  

เมื่อเดือนมีนำคม 2558 บริษัทฯได้เปิดให้บริกำรขนสง่สนิค้ำจำกทำ่เรือระนองไปท่ำเรือย่ำงกุ้งประเทศเมียน
มำร์ เนื่องจำกเลง็เห็นวำ่ จดุดงักลำ่วเป็นประตสู ำคญัที่จะเช่ือมตอ่กำรขนสง่ทำงทะเลไปยงัประเทศอื่นๆในฝ่ังทะเลอนั
ดำมนั โดยเฉพำะเมียนมำร์ ซึ่งยงัไม่มีผู้ ให้บริกำรในขณะนัน้ บริษัทฯจึงมีเป้ำหมำยที่จะพฒันำให้จุดดงักล่ำวเป็น
ศนูย์กลำงในกำรเช่ือมต่อกำรขนสง่ทำงทะเลให้กบัลกูค้ำ ซึ่งจะสำมำรถลดต้นทนุ และระยะเวลำกำรขนสง่สินค้ำได้
เป็นอยำ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศในหลำยๆด้ำน ทัง้กำรจ้ำงงำน กำรขยำยตวักำรสง่ออก และกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ เป็นต้น อยำ่งไรก็ตำม ภำยหลงัเร่ิมด ำเนินงำนได้เพียงเดือนกวำ่ บริษัทฯประสบปัญหำควำมไมแ่นน่อนและ
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรน ำสินค้ำออกจำกท่ำเรือ รวมถึงกำรตรวจเช็คตู้สินค้ำ ซึ่งส่งผลต่อควำมล่ำช้ำในกำร
จดัสง่สินค้ำของลกูค้ำ ปัญหำดงักลำ่วเป็นปัญหำจำกปัจจยัภำยนอก แต่ได้สง่ผลต่อลกูค้ำของบริษัทฯที่จะใช้บริกำร
เร่ิมยกเลิกกำรจ้ำง บริษัทฯจึงมีต้นทุนกำรด ำเนินกำรที่สงูขึน้กว่ำค่ำใช้จ่ำยและรำยได้ บริษัทฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
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ปัญหำดังกล่ำว จะท ำให้เกิดผลขำดทุนเพิ่มขึน้ เนื่องจำกกำรไม่มีลูกค้ำใช้บริกำร กำรด ำเนินกำรต่อไปอำจส่งผล
ขำดทนุเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้หยดุให้บริกำรกำรด ำเนินงำนในเดือนกรกฎำคม 2558 เพื่อจ ำกดัขอบเขตควำม
เสยีหำยไมใ่ห้เพิ่มขึน้จำกกำรด ำเนินงำนในสว่นนี ้  

 
รำยได้จำกธุรกิจขนสง่สินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกในปี 2558 ยอดรำยได้ลดลง 15.51 

ล้ำนบำทจำกปี 2557 เนื่องจำกบริษัทฯได้บริหำรจดักำรรถหวัลำกบำงสว่นเพื่อไปสนบัสนนุในงำนท่ำเรือระนองสง่ผล
ให้งำนบริกำรที่รับงำนจำกบคุคลภำยนอกลดลง สว่นรำยได้จำกธุรกิจขนสว่นในประเทศปี  2559 มียอดรำยได้ลดลง 
37.14 ล้ำนบำท จำกปี 2558  คิดเป็นร้อยละ 33.84 เนื่องจำกกำรชะลอตวัของกำรสง่ของข้ำว และปัญหำรำคำสนิค้ำ
เกษตรตกต ่ำ ประกอบกบัในช่วงต้นปี 2559  บริษัทฯ ลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั ซึ่งด ำเนินกิจกำรขนสง่ทำงบกโดยใช้รถหวัลำก และบริษัทฯ ได้โอนหวัลำกและหำงพ่วงให้บริษัทดงักลำ่วเพื่อ
ด ำเนินกำรขนสง่ในประเทศ จึงท ำให้ยอดรำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศในปี 2559 ลดลง 

บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรสง่มอบบริกำรให้แก่ลกูค้ำ โดยในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่ง
ประเทศ บริษัทฯ จะรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรส่งมอบใบตรำส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลูกค้ำ ส ำหรับกำร
ให้บริกำรขนส่งในประเทศ บริษัทฯจะรับรู้รำยได้เมื่อรถบรรทุกของบริษัทมีกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ผู้ รับที่จุดหมำย
ปลำยทำง 

 
ในกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯนัน้ จะรับรู้จ ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ได้รับจำกลกูค้ำ  ดงันัน้ รำยได้คำ่บริกำรของ

บริษัทตำมงบกำรเงินจึงประกอบด้วยต้นทนุคำ่ระวำงรวมถึงต้นทนุกำรให้บริกำรอื่น ๆ ที่บริษัทฯได้จ่ำยไปก่อนแล้วและ
อตัรำก ำไรที่บริษัทคิดจำกลกูค้ำ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยได้ค่ำบริกำรดงักล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงและต้นทนุกำร
ให้บริกำรตำ่ง ๆ นัน้คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 82-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 80-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมของบริษัท 

 
ต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรของบริษัทส ำหรับธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำระวำงและ

ค่ำสว่นแบ่งรำยได้ที่จ่ำยคืนให้แก่ลกูค้ำ สว่นต้นทนุหลกัของธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำน ำ้มนั  ใน
กำรก ำหนดค่ำบริกำรกับลูกค้ำนัน้ บริษัทจะใช้วิธีอัตรำต้นทุนบวกก ำไร ซึ่งกำรที่บริษัทมีกำรจองระวำงเรือหรือ
เคร่ืองบินอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถเจรจำกบัผู้ให้บริกำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำคำ่ระวำงลว่งหน้ำ โดยระยะ
ที่บริษัทจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินกบัระยะเวลำที่ลกูค้ำตกลงอตัรำค่ำบริกำรกับบริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำห่ำงกนั
ประมำณ 1-7 วนั สง่ผลให้บริษัทสำมำรถก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรที่สะท้อนตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของคำ่ระวำงในแตล่ะ
ช่วงเวลำได้ ส ำหรับค่ำบริกำรขนส่งในประเทศ บริษัทใช้วิธีกำรก ำหนดรำคำแบบต้นทุนบวกอัตรำก ำไรและมีกำร
ก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึ่งอตัรำค่ำบริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ำ้มนัซึง่
เป็นต้นทุนหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลงได้ 
โดยต้นทนุที่เกิดขึน้ในปี 2559 ทัง้ต้นทนค่ำระวำงเรือและอำกำศ ค่ำขนสง่ ค่ำนำยหน้ำ และผลประโยชน์พนกังำนที่
ลดลงขึน้จำกปี 2558 เป็นผลมำกจำกกำร ในปี 2558 มีให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ ง 
ประเทศเมียนมำร์แตใ่นปี 2559 ไมม่ีต้นทนุจำกกำรให้บริกำรสว่นนี ้ 
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 อัตรำก ำไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2557 2558 2559 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 15% - 22% 13% - 23% 15% - 25% 

บริ่กำรขนสง่ในประเทศ 19% - 27% 11% - 22% 11% - 17% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้นรวม 17.71% 14.47% 15.80% 

 
ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเทำ่กบั 162.11  ล้ำนบำท  155.46 ล้ำนบำท และ 155.73 ล้ำนบำท ในปี 2557, 2558 

และ 2559 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบัร้อยละ 17.03  ร้อยละ 14.47 และ ร้อยละ 15.80 ตำมล ำดบั โดย
กำรลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้นในช่วงปี 2558 มีสำเหตหุลกัจำกกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือ
ระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบกบัมี
กำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ ท ำให้บริษัทไม่รักษำระดบัอตัรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ สว่นปี 2559 อตัรำก ำไร
ขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปี 2558 เนื่องจำกไม่มีกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัประเทศเมียนมำร์ ประกอบ
กับ มุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรให้ส่วนลดแก่ลกูค้ำที่มีกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้บริกำรกับบริษัทหรือมีกำรใช้
บริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกำสให้บริษัทได้น ำเสนอคณุภำพบริกำรแก่ลกูค้ำในสว่นที่
ยงัมิเคยใช้บริกำรด้ำนอื่น ๆ สง่ผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.33   
 

บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2557 เท่ำกบั 19.54 ล้ำนบำท ขำดทนุสทุธิในปี 2558 และ 2559 เท่ำกบั 80.60 ล้ำน 
และ 8.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั มีอตัรำก ำไรสทุธิเทำ่กบัร้อยละ 2.13 อตัรำขำดทนุสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 7.50 และ 0.83 
ตำมล ำดบั ในปี 2558 บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิ มีสำเหตหุลกั ๆ มำจำกกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำก
ท่ำเรือระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบ
กบัมีกำรแขง่ขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้บริษัทไมรั่กษำระดบัอตัรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้บริษัท
ยงัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยกำรให้บริกำรในเส้นทำงดงักลำ่ว รวมถึงกำรขยำยธุรกิจใน
ตำ่งประเทศซึง่ยงัอยูใ่นระยะเร่ิมต้นของกำรประกอบธุรกิจ อีกทัง้บริษัทฯ มีขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยเงินประกนัจำก
งำนทำ่เรือระนองจ ำนวน 18.49 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรที่บริษัทฯได้ท ำสญัญำกบับริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั ในกำรด ำเนินธุรกิจเดินเรือจำกทำ่เรือระนองไปยงัทำ่เรือยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยวำงเงิน
ประกนัควำมเสีย่งไว้จ ำนวน 550,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ ดงันัน้ เมื่อบริษัทฯยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนดท ำให้ถกูริบ
เงินประกนัดงักลำ่วและรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วมบจก.ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ บริษัทฯ 
ได้ลงทนุด้วยเงิน 1 ล้ำนเหรียญดอลลำ่ห์สหรัฐ โดยใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภำพคลอ่งของ
บริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรขยำยธรกรรมของบริษัทฯ ไปสูกิ่จกรรมโลจิสติกส์ระดบัภมูิภำค แต่ภำยหลงัปรำกฏ
วำ่ บจก.ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ มีผลขำดทนุจนเกินทนุจำกกำรยกเลกิเส้นทำงกำรเดินเรือระหวำ่งทำ่เรือระนองกบั
เมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ท ำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทนุในบริษัทร่วม จ ำนวน 32.75 
ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทฯมีผลกำรด ำเนินขำดทุนสุทธิในปี 2558 อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของบริษัทย่อยที่ประเทศ
สงิคโปร์ ซึง่มีกำรขยำยธุรกิจ ในปี 2558 นัน้ มีวตัถปุระสงค์ที่จะขยำยกิจกำรของบริษัทฯ ไปสูต่ำ่งประเทศ ทำงบริษัทฯ 
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ใช้เงินทนุหมนุเวียนในกำรลงทนุ โดยมิได้กระทบกบักระแสเงินสด มีผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรสทุธิ 1.98 ล้ำนบำทซึง่เร่ิม
ประกอบกำรในช่วงปลำยปี 2557 เป็นต้นมำ 

ส ำหรับปี  2559 บริษัทมีขำดทุนสุทธิลดลงจำกปี 2558 จำกขำดทุนสุทธิเท่ำกับ 80.60 ล้ำนบำท เหลือ
ขำดทนุสทุธิเท่ำกบั 8.18 ล้ำนบำท เนื่องจำกไม่มีกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัประเทศเมียนมำร์ 
ท ำให้งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 16.75 ล้ำนบำท แต่บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)  
มีขำดทนุสทุธิตำมอตัรำสว่นท่ีบริษัทฯ ลงทนุ 10.58 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีบริกำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
โดยเป็นเจ้ำของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตัง้จำกต่ำงประเทศในกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำไปยงั
ต่ำงประเทศ เร่ิมจดัตัง้ในช่วงต้นปี 2559 ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรก่อตัง้ และด ำเนินกำรในช่วงปีแรก ประกอบ
เป็นกำรเปิดตลำดใหมท่ ำให้ต้องแขง่ขนัทำงด้ำนรำคำ เพื่อแนะน ำบริกำรของบริษัท และสร้ำงควำมนำ่เช่ือถือให้ลกูค้ำ 
จึงจ ำเป็นต้องลดรำคำในช่วงเร่ิมแรก และรับส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 14.32 ล้ำนบำท เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตวัลง ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนสง่
ในประเทศต้องแขง่ขนัสงู และลกูค้ำหลกัของของกิจกำรร่วมค้ำเป็นพืชผลทำงกำรเกษตรซึง่รำคำตกต ่ำ และปนูซีเมนต์
ที่กำรก่อสร้ำงลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้กิจกำรต้องลดรำคำเพื่อรักษำลกูค้ำไว้ อีกทัง้มีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำร
ก่อตัง้และด ำเนินกำรในช่วงปีแรก 
 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 35-44 โดยมี
สว่นประกอบหลกัได้แก่ ลกูหนีก้ำรค้ำ และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 56-65 ของสนิทรัพย์
รวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอปุกรณ์ สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2557 และ 
ณ สิน้ปี 2558 เท่ำกบั  533.93 ล้ำนบำท และ 594.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์
รวมในปี 2558 ได้แก่ ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ ซึง่ในปี 2558 บริษัทได้ท ำกำรซือ้รถหวัลำกเพิ่มขึน้จ ำนวน 15 หวั มลูคำ่
ประมำณ 38.59 ล้ำนบำท โดยใช้วิธีกำรเช่ำซือ้ทัง้จ ำนวนท ำให้หนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ตำมไปด้วย 
กำรซือ้ที่ดิน อำคำรและสว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรในปี 2558 จ ำนวน 15.31 ล้ำน ลดลงจำกกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและ
สว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรในปี 2557 จ ำนวน 41.65 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรซือ้ที่ดิน อำคำร และสว่นปรับปรุงที่ดิน
และอำคำรในปี 2558 เป็นกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรที่จังหวดัสรุำษฎร์ธำนี เพื่อใช้เป็น
ส ำนกังำนและลำนจอดรถหวัลำกของบริษัทฯ สว่นกำรซือ้ที่ดิน อำคำร และสว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรในปี 2557 
นัน้เป็นกำรซือ้ที่ดินอำคำรและส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรที่จังหวดักรุงเทพมหำนครเพื่อใช้รองรับกำรขยำยของ
ส ำนกังำนบริษัทฯในปัจจบุนัอนำคตประกอบกบัมีลกูหนีเ้พิ่มขึน้จำกปี 2557 ซึ่งสมัพนัธ์กบัยอดรำยได้ที่เพิ่มขึน้จำกปี 
2557 เช่นกัน สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2559 เท่ำกับ 544.98 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 49.67 
ล้ำนบำท สำเหตขุองกำรลดลงของสินทรัพย์รวม ได้แก่ ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ลดลง  222.81 ล้ำนบำท เนื่องจำก
โอนหัวลำกและหำงพ่วง ไปเป็นเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด เท่ำกับ 
120.49 ล้ำนบำท โอนเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 77.20 ล้ำนบำท และตดัค่ำเสื่อมรำคำในระหวำ่งปี และกำร
ลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำ เนื่องจำกโอนกำรด ำเนินงำนขนสง่ในประเทศไปให้บริษัทร่วม บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกดั ท ำให้ไมม่ีลกูหนีก้ำรค้ำจำกงำนดงักลำ่ว ซึง่สมัพนัธ์กบัรำยได้ในประเทศที่ลดลง 
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หนีส้ินของบริษัทประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 82-94 ของหนีส้ินรวม โดยมี
ส่วนประกอบหลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ส ำหรับหนีส้ินไม่
หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 6-18 ของหนีส้นิรวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่
ทำงกำรเงิน   เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2558
เท่ำกับ 359.15 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2557 เป็นจ ำนวน 150.42 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลกั ๆ ได้แก่ กำร
เพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน เนื่องจำกบริษัทได้ใช้เงินเพื่อไปลงทุนใน
โครงกำรทำ่เรือระนองซึง่มีผลขำดทนุเกิดขึน้ และเจ้ำหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้ จำกกำรขยำยธุรกิจที่เพิ่มขึน้ซึง่สมัพนัธ์กนัสว่น
หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2559 เท่ำกบั 320.41 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 จ ำนวน 38.74 ล้ำนบำท สำเหตหุลกั 
ได้แก่ หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินลดลงทัง้จ ำนวน เนื่องจำกเป็นหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินของรถ
หวัลำกและหำงพ่วงซึ่งโอนไปยงั บริษัทร่วม บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ทัง้หมด และเงินกู้ยืมระยะ
สัน้และระยะยำวเพิ่มขึน้เพื่อใช้หมนุเวียนในกิจกำร 

 
ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกับ 325.20 ล้ำนบำท 235.50 ล้ำนบำท และ 

224.57 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหต ุหลกั ๆ เกิดจำกผลประกอบที่มีขำดทนุสทุธิในปี 2558 จ ำนวน 80.60 ล้ำน 
และ ในปี 2559 จ ำนวน  8.18 ล้ำนบำท  ทัง้นีบ้ริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 
2556 และ 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 25.00 ล้ำนบำท และ  10.00 ล้ำนบำท ในระหวำ่งปี 2557 และ  2558 ตำมล ำดบั  

ทัง้นีบ้ริษัทมีภำระผกูพนัด้ำนหนีส้นิ และกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี  ้
1. ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรกบับุคคลภำยนอกหลำยแห่ง 

โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต ่1 -  5 และสำมำรถตอ่อำยไุด้ บริษัทฯมีข้อผกูมดัที่จะจ่ำยคำ่เช่ำและคำ่บริกำร
รวมตำมสญัญำเดือนละ 586,185.37 บำท 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯมีภำระผกูพนัในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงัสอืค ำ้ประกนักบั
หนว่ยงำนตำ่งๆ เช่น กำรไฟฟำ้ กำรทำ่เรือ เป็นต้น รวมจ ำนวนเงิน 1.23 ล้ำนบำท  
 
สภำพคล่องและอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ 25.71 (78.95) (10.35) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 86.46 (48.20) 20.89 

เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทนุ (124.80) (28.00) 5.64 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 54.15 60.37 4.34 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 15.82 (15.45) 30.13 

 
ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ ำนวน 30.13 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำก

สำเหตหุลกั ๆ ดงันี ้
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1. กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 20.89 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ ลกูหนี ้
กำรค้ำค้ำงช ำระลดลง 25.74 ล้ำนบำท และจ่ำยภำษีเงินได้ 4.50 ล้ำนบำท สง่ผลให้กระแสเงินสดจำก
กิจกรรมด ำเนินงำนในปี  2559 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทนุจ ำนวน  5.64 ล้ำนบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ เงินฝำกธนำคำร
ที่ติดภำระค ำ้ประกนัลดลง 

3. กระแสเงินสดได้มำจำกกำรกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 4.34 ล้ำนบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ กำร
เพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 15.93 ล้ำนบำท และเงินกู้
ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 23.60 ล้ำนบำท โดยน ำเงินจ่ำยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
31.26 ล้ำนบำท และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
 

แหลง่ที่มำของเงินทนุ  
ณ 31 ธนัวำคม 2559 เงินกู้ยมืระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร มีวงเงิน 60 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลอืที่
ยงัไมไ่ด้ใช้ 59 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 

2. ตั๋วสญัญำใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีวงเงินตั๋วสญัญำใช้เงิน
คงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 95 ล้ำนบำท มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในบริษัทฯ และเพื่อใช้
ในกำรลงทนุเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกู้ยืมจะเป็นกำรออกตัว๋สญัญำใช้เงินตำม
จ ำนวนเงินที่ต้องกำรจะใช้ ซึ่งมีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัที่ออกตัว๋สญัญำใช้เงิน
แล้ว 
 

ณ 31 ธันวำคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2559 มียอดคงเหลอื 23.60 ล้ำนบำท 

กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมที่ส ำคญั 
ในกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไมม่ีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิ

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยำ่งใด  
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
  ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.10 เท่ำ 0.74 เท่ำ และ 0.79 เท่ำ

ตำมล ำดบั โดยอตัรำสว่นสภำพคลอ่งในปี 2557 เท่ำกบั 1.10 เนื่องมำจำกกำรระดมทนุจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์
ของบริษัทครัง้แรกตอ่ประชำชนทัว่ไปในเดือนพฤศจิกำยน 2557 ท ำให้มีสินทรัพย์หมนุเวียนมำก สว่นในปี 2558 และ 
2559 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งลดลงจำกปี 2557 อย่ำงมำก เนื่องจำก บริษัทมีหนีส้ินจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 82.71 ล้ำนบำท เป็น 189.83 ล้ำนบำท และ 205.76 ล้ำน
บำท ในปี 2558 และ ปี 2559 ตำมล ำดบั  ที่ใช้ไปในกำรลงทนุและเป็นเงินทนุหมนุเวียนกบัโครงกำรท่ำเรือระนอง ซึ่ง
เกิดผลขำดทนุขึน้ในปี 2558 

 
  บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 32.20 วนั 56.58 วนั และ 51.35 วนั ส ำหรับปี 2557 2558 และ 2559 

ตำมล ำดบั ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่ลดลงในปี 2557 เป็นผลจำกนโยบำยกำรบริหำรจดักำร ท ำให้ยอดขำยมี
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กำรกระจำยตวั ไม่ได้กระจุกตวัอยู่ในช่วงปลำยปี สว่นในปี 2558 และปี 2559 ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้พิ่มขึน้จำกปี 
2557 ประมำณ 19-24 วนั เนื่องจำกมียอดขำยในช่วงปลำยปีเพิ่มขึน้ค่อนข้ำงมำก ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่
ในแนวนโยบำยกำรให้สนิเช่ือแก่ลกูค้ำของบริษัท ที่บริษัทก ำหนดไว้คือมีระยะเวลำไมเ่กิน 60 วนั 

 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  ณ สิน้ปี 2557 2558 และ 2559 เทำ่กบั 0.64 เทำ่ 1.53 เทำ่ และ 1.43 เทำ่ตำมล ำดบั 

โดยอัตรำส่วนในปี 2557 เท่ำกับ 0.64  เนื่องมำจำกกำรลดลงของหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ เนื่องจำกกำรช ำระคืน
จ ำนวน 85.50 ล้ำนบำท ประกอบกับ ส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้จำกกำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของ
บริษัทครัง้แรกต่อประชำชนทัว่ไป และก ำไรในปี 2557 ส ำหรับในปี 2558 มีอตัรำสว่นที่เพิ่มขึน้จำกปี 2557 เนื่องจำก 
ในสว่นของผู้ ถือหุ้นมียอดลดลง 89.70 ล้ำนบำท จำกผลประกอบกำรท่ีมีผลขำดทนุ 80.60 ล้ำนบำทเป็นหลกั ซึง่สง่ผล
ให้อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้ในปี 2558 เป็น 1.53 เทำ่ สว่นอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ ปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 
จ ำนวน 0.10 เท่ำ เนื่องจำกในปี 2559 มีหนีส้ินลดลงค่อนข้ำงมำกจำกกำรลดลงของหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำง
กำรเงิน เนื่องจำกโอนหวัลำกและหำงพว่งตำมที่กลำ่วข้ำงต้น 

 
  อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557 2558 และ 2559 เท่ำกบั 8.00% ติดลบ 28.75% และ ติดลบ 3.54%  

ตำมล ำดบั เนื่องจำก ในปี 2557 กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้แรกตอ่ประชำชนทัว่ไปที่กลำ่วไว้ข้ำงต้น ท ำให้อตัรำสว่น
สินทรัพย์และหนีส้ินเพิ่มขึน้ในสดัสว่นที่สงูขึน้อยำ่งเห็นได้ชดัเป็นเหตใุห้ในปี 2557 บริษัทมีอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น
เท่ำกบัร้อยละ 8.07 ส ำหรับปี 2558 และปี 2559 มีผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบ เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบขำดทุน
สทุธิในปี 2558  และ ปี 2559 จ ำนวน 80.60 ล้ำนบำท และ 8.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ผลประกอบกำรปี 2557 บริษัทฯมีก ำไรสทุธิประมำณ 19.54 ล้ำนบำท แต่ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯมีผล
ประกอบกำรขำดทนุสทุธิประมำณ 80.60 ล้ำนบำทและ 8.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สง่ผลให้อตัรำสว่นเงินสดต่อกำร
ท ำก ำไร(ขำดทุน), อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ และอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
ถำวร ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 จึงลดลงจำกปีก่อนคอ่นข้ำงมำกและยงัสง่ผลให้อตัรำสว่นควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนั ในปี 2558 จึงมีค่ำติดลบท ำให้ไม่มีค่ำ
ตวัเลขในกำรค ำนวณ 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

1. รัฐบำลไทย ได้มีกำรประกำศแผนกำรลงทนุ เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคม และด้ำน  โลจิ
สติกส์ อยำ่งชดัเจน โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร ครอบคลมุทัง้กำรขนสง่ทำงถนน ระบบรำง กำร
ขนสง่ทำงน ำ้ และทำงอำกำศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภำคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทัง้บริษัทฯด้วย 

2. กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 สง่ผลให้กำรค้ำขำย และกำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ
เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ดีที่จะท ำให้บริษัทฯ มีกำรขยำยกิจกรรมโลจิสติกส์ ทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ อีกทัง้ยังเปิดโดกำสให้บริษัทฯ หำพันธมิตรทำงกำรค้ำง่ำยขึน้ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยและ
เป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่ต้องกำรขยำยพนัธมิตรและเครือข่ำยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทัง้ในประทเศ และ
ตำ่งประเทศ  
 

หำกมีปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทฯ ได้มีโอกำสกำรลงทนุใหม่ ๆ ทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกัและจะพยำยำมใช้เงินทนุหมนุเวยีนของบริษัทฯ โดยค ำนงึถึงควำมเสีย่งตำ่ง ๆ  ในทกุ ๆ ด้ำน โดยเฉพำะควำม
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ไม่แน่นอนในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น สถำนกำรณ์กำรตลำด สภำพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกบักำรก ำหนด
นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำน ซึ่งต้องค ำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนใน
ระดบัประเทศ และภมูิภำค เนื่องจำกในปัจจบุนัทกุประเทศได้รับผลกระทบทัง้ในด้ำนบวก และด้ำนลบจำกกำรเปิดเสรี
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนดงักลำ่ว 


