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สารสนเทศของการโอนทรัพยส์ินหวัลาก จ านวน 65 หัว และหางพ่วง จ านวน 98 หาง เพือ่การลงทุน 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 
9 มิถุนำยน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้โอนทรัพย์สินหัวลำก จ ำนวน 65 หัว และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง มูลค่ำตำมสัญญำโอน
ทรัพย์สินเพื่อกำรลงทุน คิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำท โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรโอนที่ไม่ต่ ำกว่ำรำคำประเมินของ            
ผู้ประเมินรำคำอิสระ และจะต้องไม่เกิดผลขำดทุนจำกกำรโอนทรัพย์สิน ให้แก่บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งไม่
เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัท    
จดทะเบียนในรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
ซึ่งคิดเป็นขนำดของรำยกำรโอนออกซึ่งสินทรัพย์ตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน เทียบเท่ำร้อยละ 20.77 ของ มูลค่ำ
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรโอนออกซึ่งสินทรัพย์ รำยกำร
ประเภทที่ 2 ตำมวิธีกำรค ำนวณขนำดรำยกำร โดยใช้เกณฑ์มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน ตำมประกำศ  คณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน 
ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2551 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยและกำรปฎิบัติกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 โดยบริษัทฯ ต้องจัดส่ง
สำรสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภำยใน 21 วัน นับแต่วันท่ีเปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว (บัญชี 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ   
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 9 มิถุนำยน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้โอนทรัพย์สินหัวลำก จ ำนวน 
65 หัว และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง มูลค่ำคิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำทเพื่อเป็นกำรลงทุน โดยก ำหนดเกณฑ์
ในกำรโอนที่ไม่ต่ ำกว่ำรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระ และจะต้องไม่เกิดผลขำดทุนจำกกำรโอนทรัพย์สิน 
ให้แก่บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  
ผู้โอน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้รับโอน : บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 
                  1.  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)             50,000  หุ้น  
   2.  นำงสำววำสนำ  เสือกลิ่นศักดิ์*                                                            49,998  หุ้น  
       3.  นำยธนำกติต์  อุทำทัย*                                                                                1  หุ้น  
   4.  นำยสุขสันต์  กิตติภัทรพงษ*์                                                                         1  หุ้น 
    * ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ 
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 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ให้บริกำรขนส่งสินค้ำด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงพว่ง และรถประเภทอื่น    
 กรรมกำร : นำยสุขสันต์  กิตติภทัรพงษ์ และ นำงสำววำสนำ  เสือกลิ่นศักดิ์ 
 ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บำท 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
- ประเภทรำยกำร : กำรโอนทรัพย์สินหัวลำก จ ำนวน 65 หัว และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง เพื่อเปน็กำรลงทุน      
- ขนำดรำยกำร :  20.77% ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นคำ่สูงสุดที่ค ำนวณได้   
- เกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำขนำดรำยกำร : เกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนท่ีช ำระเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของ
บริษัทจดทะเบียนตำมงบกำรเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2559 ทั้งนี้ กำรลงทุน ดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรโอนออก
ซึ่งสินทรัพย์ รำยกำรประเภทที่ 2 ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำย เป็นกำรได้มำหรือ  
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์ได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) รวมถึงประกำศที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม เป็นผลให้ บริษัทฯ มี
หน้ำที่จัดท ำรำยงำนเปิดเผยสำรสนเทศกำรเข้ำท ำรำยกำรโอนออกซึ่งสินทรัพย์ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแจ้งหนังสือต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภำยใน 21 วัน นับแต่วันท่ีเปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

     4.  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่โอนออก 
หัวลำก จ ำนวน 50 หัว และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง กรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ 
จ ำกัด (มหำชน) และหัวลำกขำยสิทธิเช่ำซื้อหรือลีสซิ่ง จ ำนวน 15 หัว     

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  
มูลค่ำตำมสัญญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทุน คิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำทเพื่อเป็นกำรลงทุนในหุ้นของบริษัท 
เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด  

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่โอนออก  
มูลค่ำตำมสัญญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทุน คิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำท  

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
รำคำที่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกัน ตำมสัญญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทุน ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในกำรโอนที่ไม่
ต่ ำกว่ำรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระ และจะต้องไม่เกิดผลขำดทุนจำกกำรโอนทรัพย์สิน 
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ทรัพย์สินท่ีจะโอนออก รำคำตำมบญัช ี

ณ วันท่ี 31 มีนำคม 
2559 

รำคำประเมิน 
ณ วันท่ี 16 มีนำคม 

2559 

รำคำทีจ่ะโอนออกตำม
สัญญำโอนทรัพย์สิน

ก่อนภำษ ี
หัวลำก จ ำนวน 65 หัว และหำงพ่วง 
จ ำนวน 98 หำง 

102,574,358.78 107,210,957.00* 113,032,653.79 

*รำคำประเมินเพื่อวตัถุประสงค์สำธำรณะของผู้ประเมินอิสระท่ีไดร้ับกำรรับรองจำกส ำนกังำน กลต. จ ำนวน 1 รำย ได้แก ่
บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จ ำกดั ซึง่ได้ท ำกำรประเมินทรัพย์สินเมื่อวันท่ี 16 มีนำคม 2559 

     8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
-  เป็นกำรช่วยลดภำระทำงดำ้นค่ำใช้จำ่ยของบริษัทฯลง ทัง้ทำงด้ำนต้นทุน และทำงดำ้นค่ำเส่ือมรำคำของทรัพย์สิน 

-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทำงดำ้นต้นทุนท่ีดีขึน้ 

-  ส่งเสริมให้บริษัทฯมีผลตอบแทนเติบโต มีก ำไรท่ีมั่นคง และต่อเนื่องในอนำคต 

     9.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ กำรเข้ำท ำรำยกำรในครั้งนี้มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกำรสร้ำงผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยำว ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
1. คุณวำสนำ เสือกล่ินศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมกำร และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
เป็นผู้มีประวัติทีด่ี มีศักยภำพในกำรขยำยฐำนลูกค้ำรำยใหญ่ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรขยำยธุรกิจในอนำคต อีกทั้ง            
เป็นกรรมกำรของบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยรถบรรทุกขนำดใหญ่ในนำม IVECO ของประเทศอิตำลี ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ และสำมำรถใช้ควำมสัมพันธ์ในกำรช่วยบริษัทฯสร้ำงฐำนลูกค้ำรำยใหญ่ที่ต้องกำร
บริกำรขนส่ง ทั้งนี้จำกกำรเจรจำในเบื้องต้น คุณวำสนำ เสือกล่ินศักดิ์ จะลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์             
โลจิสติกส์ จ ำกัด ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 45    
2. คุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมกำร และผู้ถือหุ้นในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัดในสัดส่วน  
ร้อยละ 0.001 เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขนส่งสินค้ำด้วยรถหัวลำก และหำงพ่วง ยำวนำนกว่ำ 20 ปี ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนขนส่งสินค้ำเป็นอย่ำงดี 
3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมมั่นใจว่ำ กำรขยำยธุรกิจด้ำนกำรขนส่งทำงบกด้วยหัวลำก และหำงพ่วง หลังจำกได้
เข้ำร่วมลงทุนกับ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด แล้วจะมีแนวโน้ม โอกำสและทิศทำงที่ดีขึ้นจำกเดิมที่
บริษัทฯเป็นผู้บริหำรจัดกำรอยู่ และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้แกบ่ริษัทฯได้ เนื่องจำก บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด มีศักยภำพสูงในกำรขยำยธุรกิจและฐำนลูกค้ำรำยใหญ่ มีบุคคลำกรที่มีควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์สูง ซึ่งกำรเข้ำท ำรำยกำรในครั้งนี้มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกำร
สร้ำงผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยำว 
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ทั้งนี้ คำดว่ำ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด จะมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกประมำณ 289 ล้ำน

บำท จำกเดิมที่มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท รวมเป็นประมำณ 290 ล้ำนบำท (จ ำนวน 29,000,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) โดยกำรเพิ่มทุนน่ำจะแล้วเสร็จภำยในไม่เกินส้ินเดือนกันยำยน 2559 ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุมัติกำรเพิ่มทุนจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด และขั้นตอนทำงกฏหมำยใน
กำรเพิ่มทุนและกำรโอนทะเบียนทรัพย์สินอย่ำงถูกต้องก่อน โดยบริษัทฯ เข้ำร่วมลงทุนในรำคำพำร์ ซึ่งทำงบริษัท เอส
เอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด จะออกหุ้นให้เพื่อแลกกับทรัพย์สินที่บริษัทฯโอนให้ในอัตรำ 1 หุ้นของบริษัท เอสเอส
เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ต่อ จ ำนวนเงินของทรัพย์สินที่โอนให้ 10 บำท  โดยที่บริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 40 - 50 ในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด  ภำยหลังจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน        
แล้วเสร็จ ในส่วนของคุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ คำดว่ำจะถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ในบริษัท เอสเอสเค 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ภำยหลังจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ  

10.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 
-ไม่มี- 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการโอนไปซึ่งทรัพย์สนิตาม (บัญชี 2)  

 

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อสารสนเทศ  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อสำรสนเทศที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ ซึ่งได้จัดท ำขึ้นตำมประกำศของ  

คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำร  

ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกำศที่แก้ไข  เพิ่มเติม) โดย
ได้ใช้ดุลยพินิจอย่ำงเหมำะสมในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น 

 

2. ขอ้มูลการด าเนินงาน 

2.1   การประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) แบบครบวงจร ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน, 

กำรจัดกำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกระบวนกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำของลูกค้ำจำก   

ต้นทำงจะไปสู่จุดหมำยปลำยทำงด้วยระยะเวลำที่ส้ันท่ีสุดและด้วยต้นทุนท่ีต่ ำที่สุด 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

รายได้ 
ปี 2556   ปี 2557  

 

ปี 2558 

  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้บริการ 

    

  

1.   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

    

  

1.1.  ทำงเรือ 
798.09 85.27 774.88 83.97 952.82 88.14 

1.2.  ทำงอำกำศ 
12.21 1.30 13.22 1.44 11.65 1.08 

1.3. บริกำรอ่ืน ๆ 
1.07 0.11 2.08 0.23 0.42 0.04 

     รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 
811.38 86.69 790.18 85.64 964.89 89.26 

2.   การขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง 
117.87 12.59 125.24 13.57 109.73 10.15 

รวมรายได้จากการให้บริการ 
929.25 99.29 915.42 99.21 1,074.62 99.41 

รายได้อื่น 
6.66 0.71 7.29 0.79 6.41 0.59 

รายได้รวม 
935.91 100.00 922.71 100.00 1,081.03 100.00 

ลักษณะกำรให้บริกำรของบริษทัแบ่งได้เป็น  2 กลุ่มหลัก คือ กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรให้บริกำรขนส่ง

ในประเทศ โดยแต่ละกลุ่มกำรให้บริกำรมีรำยละเอียด ดังนี ้

1) การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ กำรเป็นผู้บริหำรจัดกำรให้เกิดกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำจำกจุด    
ขนถ่ำยสินค้ำเพื่อส่งออกจำกประเทศไทยไปสู่ยังจุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 ประเทศซึ่งครอบคลุม
ทุกเส้นทำงกำรค้ำหลักทั่วโลก และกำรเป็นผู้บริหำรจัดกำรกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำจำกประเทศต่ำง ๆ มำสู่จุดขนถ่ำย
สินค้ำเข้ำประเทศ ซึ่งบริษัทมีกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทั้งทำงทะเลและทำงอำกำศ โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริกำรจัดกำร
ขนส่งประเภทท่ีไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์จำก  
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ผู้ประกอบกำรขนส่งอันได้แก่ บริษัทเรือหรือสำยกำรบินเพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทยังได้มีกำร
ประสำนงำนกับพันธมิตรในประเทศต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำจำกท่ำเรือหรือสนำมบินใน
ต่ำงประเทศไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่อยู่ภำยในประเทศต่ำง ๆ นั้นได้อีกด้วย  

กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศของบริษัทสำมำรถแบ่งตำมวิธีกำรขนส่งได้ดังนี้   

1.1) กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงทะเล : ปัจจุบันบริษัทมีกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทำงทะเลครอบคลุมทั้ง 
5 ทวีป ได้แก่  ยุโรป, อเมริกำ, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกำ ซึ่งครอบคลุมท่ำเรือหลักของเขตกำรค้ำส ำคัญ
ในกลุ่มประเทศต่ำง ๆ ได้อย่ำงครบถ้วนรวมกว่ำ 180 แห่ง ส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลสำมำรถแบ่งได้เป็น 
3 ประเภทคือ 

 กำรขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมำะส ำหรับลูกค้ำที่มีปริมำณ
สินค้ำที่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้ เพื่อบรรจุสินค้ำของลูกค้ำนั้น ๆ เพียงรำยเดียวโดยไม่
จ ำเป็นต้องไปร่วมแบ่งใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ำรำยอื่น ๆ โดยบริษัทจะให้บริกำรจัดหำตู้คอนเทน
เนอร์ขนำดต่ำง ๆ ที่เหมำะสม, จัดหำสำยเรือตำมตำรำงเวลำและข้อก ำหนดที่ลูกค้ำต้องกำร, จัดกำร
ด้ำนเอกสำรพิธีกำรศุลกำกร รวมถึงเป็นตัวแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ  

 กำรขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรับกลุ่มลูกค้ำที่
มีสินค้ำไม่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้ำของตนเองเพียงรำยเดียวได้ โดยบริษัทจะ
ให้บริกำรรับสินค้ำจำกลูกค้ำแต่ละรำยมำรวมกันและจัดสรรพื้นที่ในกำรบรรจุเข้ำตู้คอนเทนเนอร์ที่จอง
ไว้ ซึ่งบริษัทจะค ำนวณพื้นที่และจัดวำงสินค้ำให้เหมำะสมกับลักษณะของสินค้ำและข้อก ำหนดของ
ลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อให้สินค้ำของลูกค้ำแต่ละรำยที่มีควำมแตกต่ำงกันสำมำรถบรรจุลงตู้คอนเทน
เนอร์เดียวกันได้อย่ำงปลอดภัย, ส่งได้ตำมก ำหนด และอยู่ภำยใต้ต้นทุนที่ดีที่สุดส ำหรับลูกค้ำแต่ละ
รำย ท้ังนี้ เนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรท่ีอยู่ในธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำ
เชน่เดียวกับบริษัท จึงสำมำรถด ำเนินกำรเรื่องเอกสำรพิธีกำรศุลกำกรได้เอง 

 กำรให้บริกำรจัดหำตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ำ (Ship Own Container : SOC) โดยทำงบริษัทฯจะ
ให้บริกำรจัดหำตู้คอนเทนเนอร์เปล่ำให้กับลูกค้ำ เพื่อน ำไปใช้ในกำรบรรจุสินค้ำของตนเองโดยไม่ต้อง
รอตู้คอนเทนเนอร์จำกสำยเรือ และในบำงสำยเรือที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ไว้บริกำรลูกค้ำ บริษัทฯ ก็จะ
เข้ำไปจัดหำตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลูกค้ำได้ใช้บริกำรตู้คอนเทนเนอร์ในกำรบรรจุสินค้ำ  

1.2) กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนส่งระหว่ำงประเทศที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลำในกำร
เคลื่อนย้ำยสินค้ำไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่ส้ันกว่ำกำรขนส่งทำงทะเล แต่มีต้นทุนที่สูงกว่ำ จึงเหมำะส ำหรับกำร
ขนส่งสินค้ำที่มีอำยุในกำรเก็บรักษำส้ันหรือต้องกำรรักษำอุณหภูมิ เช่น ผักสดและผลไม้, สินค้ำที่มูลค่ำสูงหรือ
ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เช่น อัญมณีและทองค ำ รวมทั้งสินค้ำที่ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งซึ่งมี 
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น้ ำหนักและปริมำณไม่มำกนัก เช่น เอกสำรและส่ิงตีพิมพ์ต่ำง ๆ ส ำหรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่ต้องกำรบริกำร
ขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศนี้ บริษัทจะให้บริกำรจัดหำสำยกำรบินตำมตำรำงเวลำและข้อก ำหนดที่ลูกค้ำ
ต้องกำร, จัดกำรด้ำนเอกสำรพิธีกำรศุลกำกร รวมถึงเป็นตัวแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ปัจจุบันบริษัท
สำมำรถให้บริกำรจัดกำรขนส่งทำงอำกำศรวมแล้วกว่ำ 180 ประเทศเช่นเดียวกัน     

1.3) บริกำรอื่น ๆ  : บริษัทมีกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรเป็นตัวแทนในกำร
ออกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องอำศัยผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและกฎระเบียบ
เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศได้อย่ำงถูกต้อง
และสำมำรถรับหรือส่งสินค้ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงได้ตรงตำมก ำหนดเวลำ  

 

 ปัจจุบัน บริษัทมีส ำนักงำนที่ให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ที่ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท  

ในกรุงเทพ และส ำนักงำนสำขำที่อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ นอกจำกนี้ ในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศจำกประเทศ   

สิงคโปร์ ไปสู่ยังจุดหมำยปลำยทำงในภูมิภำคต่ำงๆ โดยมีเป้ำหมำยหลักคือ ทวีปอเมริกำ ทวีปเอเซีย และทวีปยุโรป 

2)  การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทเริ่มให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกในปี 2554 

เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่ใช้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกับบริษัทอยู่แล้ว และยังเป็นกำร

ขยำยกำรท ำธุรกิจโดยอำศัยควำมช ำนำญในด้ำนกำรบริกำรจัดกำรระบบขนส่งของบริษัท เพื่อให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำที่

ต้องกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมีรถบรรทุกหัวลำก

จ ำนวน 65 คัน และมีหำงรถส ำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลำกเพื่อขนสินค้ำจ ำนวน 98 หำง โดยหำงลำกของบริษัทมีทั้งแบบ

ก้ำงปลำซึ่งออกแบบมำส ำหรับใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่สำมำรถใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์หรือวำงสินค้ำ

โดยตรงบนหำงลำก  กำรให้บริกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศของบริษัทนี้มีเส้นทำงให้บริกำรจำกโรงงำนผู้ผลิตสินค้ำไป

ยังจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อเตรียมส่งออกจำกประเทศ และจำกจุดขนถ่ำยสินค้ำในกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำสู่โรงงำนหรือ

จุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ในประเทศ รวมถึงกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำจำกต้นทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ในประเทศ

ตำมที่ลูกค้ำต้องกำร โดยบริษัทมีจุดใหบ้ริกำรรับขนส่งสินค้ำในประเทศ ดังนี้ 
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 จุดบริการสุราษฎร์ธานี : ตั้งอยู่ที่อ ำเภอพุนพนิ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีกำรให้บริกำรกำรขนส่งทั้งระยะทำง
ใกล้และระยะทำงไกล โดยกำรขนส่งระยะทำงใกล้จะใช้เวลำในกำรขนส่งไม่ เกิน 1 วันได้แก่ กำรรับสินค้ำ
จำกโรงงำนใน จ.สุรำษฎร์ธำนีเพื่อน ำไปส่งยังท่ำเทียบเรือหรือสถำนีรถไฟในเขตจังหวัดเดียวกัน หรือน ำไป
ส่งที่ท่ำเรือในเขตภำคใต้ เช่น ท่ำเรือภูเก็ต ส ำหรับกำรขนส่งระยะทำงไกลจะใช้เวลำในกำรขนส่งเกินกว่ำ    
1 วัน ได้แก่ กำรขนส่งสินค้ำจำกโรงงำนใน จ.สุรำษฎร์ธำนีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้ำ
จำกจังหวัดปลำยทำงหรือบริเวณใกล้เคียงกลับมำส่งยังจังหวัดในเขตภำคใต้ 

 จุดบริการพระราม 2 : ตั้งอยู่ที่เขตพระรำม 2 กรุงเทพมหำนคร ปัจจุบันมีกำรให้บริกำรขนส่งทั้งแบบ
ระยะทำงใกล้ ได้แก่ กำรน ำตู้คอนเทนเนอร์เปล่ำไปรับสินค้ำที่โรงงำนในเขตแหลมฉบัง  และน ำสินค้ำจำก
โรงงำนมำส่งที่ท่ำเรือแหลมฉบัง ท่ำเรือคลองเตย และแบบระยะทำงไกลโดยกำรน ำตู้คอนเทนเนอร์เปล่ำไป
รับสินค้ำในจังหวัดแถบภำคกลำงและภำคตะวันออกแล้วน ำสินค้ำกลับมำส่งที่ท่ำเรือแหลมฉบัง และท่ำเรือ
คลองเตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  

10 
 

 

2.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

                                งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ไตรมาส 1/2559 

รวมรำยได้จำกำรให้บริกำร  929.25  915.42  1,074.62 249.98 

ก ำไรขั้นต้น 196.99 162.11 155.46 41.09 

ก ำไร(ขำดุทน)สุทธสิ ำหรบัป ี 41.62 19.54 (80.60) (1.04) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับป ี 41.62 21.03    (79.70) (0.20) 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 41.62 21.03 (79.70) (1.04) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท/หุ้น) 0.13 0.06 (0.19) (0.002) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

                    งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)  

ณ 31/12/2556 ณ 31/12/2557 ณ 31/12/2558   ณ 31/03/2559 

สินทรัพย์รวม 459.83  533.94  594.66  582.30 

หนี้สินรวม 296.58 208.73 359.16 343.01 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 163.25  325.21 235.50  239.29 

ทุนที่ออกและเรียกช ำระแลว้ 81.25 105.00 105.00 105.00 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
                    งบการเงินรวม  

ณ 31/12/2556 ณ 31/12/2557 ณ 31/12/2558   ณ 31/03/2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

   

 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง(เท่ำ) 0.91 1.10 0.74 0.75 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

   

 

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 21.20 17.71 14.46 16.44 

อัตรำก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน (%) 9.36 5.98 (3.46) 0.57 

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร(ขำดทนุ) (%) 53.50 157.36 (19.16) (1.90) 

อัตรำก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (%) 4.45 2.12 (7.46) (0.41) 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 29.22 8.00 (28.75) (0.43) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

   

 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 10.13 3.93 (13.40) (0.17) 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 34.89 19.05 (32.12) (0.57) 

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 2.28 1.86 1.11 2.32 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

   

 

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ ) 1.82 0.64 1.52 1.43 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย ( เท่ำ ) 5.73 9.35 - - 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (เท่ำ) 0.36 1.01 - - 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 929.25 ล้ำนบำทในปี 2556 และ 915.41 ล้ำนบำท ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 

1,074.62 ล้ำนบำทในปี 2558 ซึ่งคิดเป็นกำรเติบโตในอัตรำร้อยละ 17.39 แต่เนื่องจำกสภำวะควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมือง  กำร

ชะลอตัวของกำรส่งของข้ำว และปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำจึงส่งผลให้บริษัทมีรำยได้รวมในปี 2557ลดลงจำกปี 2556 

จำก 929.25 ล้ำนบำท เป็น 915.41 ล้ำนบำท ในปี 2557 ส ำหรับรำยได้ในปี 2558 เพิ่มขึ้น เนื่องจำกนโยบำยกำรขยำยขอบเขต

กำรให้บริกำรที่หลำกหลำยและครอบคลุม เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยในกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรของบริษัท 

และบริษัทมีรำยได้จำกโครงกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือจำกท่ำเรือระนองไปยังเมืองย่ำงกุ้ง ประเทศเมียนมำร์ ซึ่งในปี 2557 บริษัท

ไม่มีรำยได้ในส่วนน้ี  

รำยได้จำกธุรกิจบริหำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมสำมำรถในกำร

น ำเสนอบริกำรที่ต่อเนื่องมำกขึ้นและครบวงจรมำกขึ้น โดยบริษัทฯ   มีกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศที่คลอบคลุมหลำยจุด

บริกำร ซึ่งส่งผลให้กลุ่มลูกค้ำเดิมของบริษัทฯสำมำรถใช้บริกำรของบริษัฯได้มำกขึ้น และกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น  

ส ำหรับรำยได้จำกธุรกิจขนส่งสินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำก -หำงลำกในปี 2558 มียอดรำยได้ลดลง 15.53 

ล้ำนบำท จำกปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 12.39 เนื่องจำกบริษัทฯได้บริหำรจัดกำรรถหัวลำกบำงส่วนเพื่อไปสนับสนุนในงำน

ท่ำเรือระนองส่งผลให้งำนบริกำรที่รับงำนจำกบุคคลภำยนอกลดลงไปจำกเดิมไป  ดังนั้นจึงส่งผลให้รำยได้รวมของบริษัทฯ 

เพิ่มขึ้นจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศเป็นหลัก 

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

2558 ตำมล ำดับ และมีอัตรำก ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 21.20 ร้อยละ 17.71 และ ร้อยละ 14.46 ตำมล ำดับ โดยกำรลดลงของ

อัตรำก ำไรขั้นต้นในช่วงปี 2557 มำจำกกำรท่ีในปี 2556 บริษัทได้รับงำนท่ีมีอัตรำก ำไรขั้นต้นสูงซึ่งได้แก่ งำนโครงกำรจำกลูกค้ำ

ต่ำงประเทศ 1 รำยในกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ และได้รับงำนขนส่งในประเทศที่ต้องใช้ควำมช ำนำญและ

ควำมระมัดระวังเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจำกสภำวะควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมืองท ำให้โครงกำรพิเศษดังกล่ำวชะลอตัวในปี 2557 

ประกอบกับจำกกำรมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลูกค้ำโดยกำรให้ส่วนลดแก่ลูกคำ้ที่มกีำรเพิ่มปริมำณกำรใชบ้ริกำรกับบริษัทหรือมีกำร

ใช้บริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกำสให้บริษัทได้น ำเสนอคุณภำพบริกำรแก่ลูกค้ำในส่วนที่ยัง     

มิเคยใช้บริกำรด้ำนอื่น ๆ ส่งผลให้อัตรำก ำไรขั้นต้นในปี 2557 ลดลง ส่วนอัตรำก ำไรขั้นต้นของปี 2558 ที่ลดลงจำกปี 2557        

มีสำเหตุหลักๆมำจำกกำรขำดทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยังเมืองย่ำงกุ้งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำก 
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สภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภำคยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทไม่รักษำ

ระดับอัตรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ ส่งผลให้อัตรำก ำไรขั้นต้นลดลงจำกปี 2557 

บริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 2556 และ 2557 เท่ำกับ 41.62 ล้ำนบำท 19.54 ล้ำนบำท ส่วนในปี 2558 มีขำดทุนสุทธิ

เท่ำกับ 80.60 ล้ำนบำท และมีอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 4.45 ร้อยละ 2.12 และมีอัตรำขำดทุนสุทธิร้อยละ 7.46 ตำมล ำดับ 

โดยในปี 2556 บริษัทได้รับงำนโครงกำรต่ำงประเทศ 1 โครงกำรที่มีอัตรำก ำไรขั้นต้นสูง ประกอบกับกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินงำน ส่งผลให้มีอัตรำก ำไรสุทธิในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้น ส ำหรับปี  2557 บริษัทมีอัตรำก ำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับในปี 

2556 โดยเป็นผลจำกกำรท่ีกลุ่มลูกค้ำของบริษัทหันมำใช้บริกำรต่อเนื่องมำกขึ้น ประกอบกับไม่ได้รับงำนโครงกำรต่ำงประเทศ

ที่มีอัตรำก ำไรขั้นต้นสูงเนื่องจำกควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำก ำไรสุทธิลดลงในช่วงเวลำดังกล่ำว ส่วนในปี 

2558 บริษัทมีผลขำดทุนสุทธิ มีสำเหตุหลักๆมำจำกกำรขำดทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยังเมืองย่ำง

กุ้งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภำคยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำเพิ่ม

สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทไม่รักษำระดับอัตรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้น

จำกกำรขยำยกำรให้บริกำรในเส้นทำงดังกล่ำว รวมถึงกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของกำรประกอบ

ธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ มีขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยเงินประกันจำกงำนท่ำเรือระนองจ ำนวน 18.49 ล้ำนบำท และรับรู้ผลขำดทุน

จำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 32.75 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทฯมีผลกำรด ำเนินขำดทุนสุทธิในปี 2558   

อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2558 มีผลประกอบกำรที่มีก ำไรสุทธิ 1.98 ล้ำนบำทซึ่งเริ่ม

ประกอบกำรในช่วงปลำยปี 2557 เป็นต้นมำ  

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 35-40 โดยมีส่วนประกอบหลัก

ได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 60-65 ของสินทรัพย์รวม โดยมีส่วนประกอบ

หลักได้แก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก ณ ส้ินปี 2556  จ ำนวน 

459.83 ล้ำนบำท เป็น 533.93 ล้ำนบำท และ 594.65 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2557และ ปี2558 ตำมล ำดับ โดยสำเหตุหลักของกำร

เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2557 ได้แก่ เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกต่อประชำชนทั่วไป 

กำรลงทุนในทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำงส่งผลให้รำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ของบริษัทเพิ่มขึ้น ประกอบกับกำรลงทุนใน

บริษัทร่วมและบริษัทย่อย เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำไปยังต่ำงประเทศ ส่วนสำเหตุหลักของกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 

2558 ได้แก่ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้ท ำกำรซื้อรถหัวลำกเพิ่มขึ้นจ ำนวน 15 หัวลำก ประกอบกับมี

ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ซึ่งสัมพันธ์กับยอดรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เช่นกัน 
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หน้ีสินของบริษัทประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 70-85 โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ 

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินและเจ้ำหนี้กำรค้ำ ส ำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณ

ร้อยละ 15-30 ของหนี้สินรวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน   เงินกู้ยืมระยะยำวจำก

สถำบันกำรเงิน และภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน หนี้สินรวมของบริษัทลดลงจำก 296.58 ล้ำนบำท ณส้ินปี 2556 เป็น 

208.72 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2557 โดยสำเหตุหลัก ได้แก่ กำรน ำเงินสดที่ได้รับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกต่อ

ประชำชนท่ัวไปบำงส่วนช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และกำรลดลงของหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเนื่องจำก

กำรช ำระเงินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินตำมระยะเวลำประกอบกับกำรไม่ได้เช่ำซื้อสินทรัพย์ที่หมดสัญญำแล้วเพิ่มเติมในปี 

2557 ส่วนในปี 2558 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 จ ำนวน 150.43 ล้ำนบำทเป็น 359.15 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลักๆได้แก่ 

กำรเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน เนื่องจำกบริษัทได้ใช้เงินเพื่อไปลงทุนในโครงกำร

ท่ำเรือระนองซึ่งมีผลขำดทุนเกิดขึ้น และเจ้ำหน้ีกำรค้ำเพิ่มขึ้น จำกกำรขยำยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กัน 

ณ ส้ินปี 2556, 2557 และ 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 163.25 ล้ำนบำท 325.21 ล้ำนบำท และ 235.50 

ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยในปี 2557 กำรเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกปี 2556 เกิดจำกก ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำก

ผลประกอบกำรที่เพิ่มขึ้นในปี และกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชำชนทั่วไป ส่วนในปี 2558 ที่ลดลงจำกปี 2557 

หลักๆเกิดจำกผลประกอบที่มีขำดทุนสุทธิในปี 2558 จ ำนวน 80.60 ล้ำนบำท  ทั้งนี้บริษัทมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้

ถือหุ้นส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 15.00 ล้ำนบำท 25.00 ล้ำนบำทและ 10 ล้ำน

บำท ตำมล ำดับ 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

  ณ ส้ินปี 2556, 2557 และ 2558 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.91 เท่ำ 1.10 เท่ำ และ 0.74 เท่ำตำมล ำดับ โดย

อัตรำส่วนสภำพคล่องที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 เนื่องมำจำกกำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกต่อ

ประชำชนทั่วไปในเดือนพฤศจิกำยน 2557 ท ำให้สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 20 ส่วนในปี 2558 

อัตรำส่วนสภำพคล่องลดลงจำกปี 2557 อย่ำงมำก เนื่องจำก บริษัทมีหนี้สินจำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำก

สถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน  107.11 ล้ำนบำท ที่ใช้ไปในกำรลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวยีนกบัโครงกำรท่ำเรือระนอง ซึ่ง

เกิดผลขำดทุนขึ้น 

  บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนี้เฉล่ีย 52.12 วัน 48.06 วัน และ 56.58 วัน ส ำหรับปี 2556 2557 และ 2558 ตำมล ำดับ 

ระยะเวลำในกำรเก็บหนี้เฉล่ียที่ลดลงในปี 2557 เป็นผลจำกนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร ท ำให้ยอดขำยมีกำรกระจำยตัว ไม่ได้
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กระจุกตัวอยู่ในช่วงปลำยปี ส่วนในปี 2558 ระยะเวลำในกำรเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ประมำณ 8 วัน เนื่องจำกมียอดขำย

ในช่วงปลำยปีเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนค่อนข้ำงมำก ทั้งนี้ระยะเวลำกำรเก็บหนี้ก็ยังอยู่ในแนวนโยบำยกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของ

บริษัท ที่บริษัทก ำหนดไว้คือมีระยะเวลำไม่เกิน 60 วัน 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน  ณ ส้ินปี 2556 2557 และ 2558 เท่ำกับ 1.82 เท่ำ 0.64 เท่ำ และ 1.52 เท่ำตำมล ำดับ โดย

อัตรำส่วนที่ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในปี 2557 เนื่องมำจำกกำรลดลงของหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ย เนื่องจำกกำรช ำระคืนจ ำนวน 

85.50 ล้ำนบำท ประกอบกับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำกกำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกต่อ

ประชำชนทั่วไป และก ำไรในปี 2557 ส ำหรับในปี 2558 มีอัตรำส่วนที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เนื่องจำก ในส่วนของผู้ถือหุ้นมียอด

ลดลง 89.70 ล้ำนบำท จำกผลประกอบกำรท่ีมีผลขำดทุน 80.60 ล้ำนบำทเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น

ในปี 2558 เป็น 1.52 เท่ำ 

  อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2556 2557 และ 2558 เท่ำกับ 29.22%, 8.00% และ ติดลบ 28.75% เนื่องจำก ในปี 

2557 กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชำชนทั่วไปที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ท ำให้อัตรำส่วนสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้นใน

สัดส่วนที่สูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดเป็นเหตุให้ในปี 2557 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 8.00 ลดลงจำก ร้อยละ 

29.22 ในปี 2556 ส ำหรับปี 2558 มีผลตอบแทนผู้ถือหุ้นติดลบ เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบขำดทุนสุทธิในปี 2558 จ ำนวน 

80.60 ล้ำนบำท 
 

2.3 ปัจจัยความเสี่ยง 

1)  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

ในกำรให้บริกำรลูกค้ำในเขตต่ำงประเทศนั้น บริษัทมีพันธมิตรทำงกำรค้ำซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนส่ง

ในประเทศต่ำงๆ ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขตต่ำงประเทศ (Agent) รวมถึง

กำรรับค่ำบริกำรจำกลูกค้ำที่ปลำยทำงและกำรจ่ำยต้นทุนค่ำบริกำรต่ำงๆ ในต่ำงประเทศ เช่น ต้นทุนค่ำระวำงเรือ, ค่ ำระวำง

เครื่องบิน, ค่ำขนส่งหรือค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เป็นต้น  ดังนั้น บริษัทจึงมีรำยรับและรำยจ่ำยเป็นสกุลเงิน

ต่ำงประเทศส ำหรับกำรให้บริกำรลูกค้ำที่มีกำรใช้บริกำรเอเย่นต์ในต่ำงประเทศดังกล่ำว โดยในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมี

รำยได้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกับ 247.52 ล้ำนบำท และ 230.16   ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.04 และร้อยละ 

21.41 ตำมล ำดับ และมีต้นทุนค่ำบริกำรที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกับ เท่ำกับ 133.75 ล้ำนบำท และ 207.53 ล้ำนบำท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.75 และร้อยละ 22.57 

ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน ในกรณีที่อัตรำแลกเปล่ียนระหว่ำงสกุลเงินบำท

และสกุลเงินต่ำงประเทศมีควำมผันผวนมำก จะส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อรำยได้และอัตรำก ำไรของบริษัท
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เมื่อคิดเป็นสกุลเงินบำท โดยอำจเกิดผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน ในกรณีที่อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันที่ท ำกำร

บันทึกบัญชีกับวันที่ท ำกำรแลกเปล่ียนเงินเป็นสกุลบำทมีควำมแตกต่ำงกันเป็นอย่ำงมำก โดยบริษัทมีรำยได้และต้นทุน

ค่ำบริกำรจำกต่ำงประเทศเป็นเงินสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐเป็นหลัก  คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 99 ของรำยได้และต้นทุน

ค่ำบริกำรต่ำงประเทศของบริษัท  

ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนดังกล่ำว ผู้บริหำรของบริษัทได้มีกำรติดตำม

กำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้มของอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินต่ำง ๆ 

และมีกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนด้วยกำรเปิดบัญชีเงินฝำกสกุลเงินต่ำงประเทศ ( Foreign 

Currency Deposit Account: FCD)  และบริษัทมีนโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงโดยกำรท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหน้ำ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรและเป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

ครั้งที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557  โดยบริษัทมีวงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ(Forward Contract) กับ

สถำบันกำรเงินเท่ำกับ 500,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ 

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรเกง็ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนแต่อย่ำงใด 

2)  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบคุลากร 

 ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศนั้นต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่บังคับใช้

ในกำรส่งออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ รวมทั้งต้องมีควำมเข้ำใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีกำรช ำระเงิน

ระหว่ำงประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำลูกค้ำจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถรับหรือส่ง

สินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนั้นก็ต้องอำศัยพนักงำนขับรถที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนและ

สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเส่ียงต่อกำรขำดแคลนบุคลำกรหำกบริษัทมีกำรขยำยงำน

หรือมีพนักงำนลำออกแล้วบริษัทยังไม่สำมำรถหำบุคลำกรทดแทนได้ทัน 

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของบุคลำกรดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี จึงได้ให้ควำมส ำคัญกำรพัฒนำและจูงใจให้ท ำงำน

กับบริษัท โดยบริษัทมีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนและมีกำรให้ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ

ของพนักงำนในแต่ละสำยงำน  ดังนั้น บริษัทจึงมีอัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำนในส่วนงำนที่ส ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจที่

ต่ ำ โดยมีอำยุงำนเฉล่ียของพนักงำนในแผนกให้บริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกร (FF) และแผนก

ให้บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ (NVOCC) ไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี และมีอำยุงำนเฉล่ียของพนักงำนระดับผู้บริหำรไม่

ต่ ำว่ำ 20 ปี  
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นอกจำกนี้ บริษัทยังได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน อำทิ ระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบ

สำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลลูกค้ำเพื่อจัดกำรเอกสำรต่ำงๆ ที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินพิธีศุลกำกรและกำรน ำเข้ำ -

ส่งออก และระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตำมสถำนะกำรจัดส่งสินค้ำด้วย

รถบรรทุกหัวลำกและหำงลำก ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมสะดวกแก่พนักงำนในกำรให้บริกำรลูกค้ำและยังช่วยลดจ ำนวนบุคคลำกรที่

ต้องใช้ในขั้นตอนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของบริษัทได้อีกด้วย 

3)   ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มลูกค้ำของบริษัทนั้นกระจำยอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม 

รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัท ส่งผลให้บริษัทไม่มีกำรพ่ึงพิงลูกค้ำรำยใดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อย

ละ 30 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในแต่ละปี โดยในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในสัดส่วนเกินกว่ำ

ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพียง 1  รำย โดยมีสัดส่วนรำยได้จำกลูกค้ำดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ 14.36 และร้อยละ

14.38 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในปี 2557 และ ปี 2558 ตำมล ำดับ 

อย่ำงไรก็ดี  ลูกค้ำรำยใหญ่รำยดังกล่ำวเป็นลูกค้ำประจ ำที่มีกำรติดต่อกันมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 5 ปีและมี

ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรที่บริษัทมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมี

ขอบเขตกำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจร ส่งผลให้ลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำวมีกำรใช้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ของบริษัทเพิ่มขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่ำจะยังคงได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำประจ ำของบริษัทต่อไป อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้มี

นโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ง โดยบริษัทมีนโยบำยในกำรขยำยลูกค้ำใหม่เพื่อกระจำยฐำน

ลูกค้ำของบริษัท และยังเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มเติมในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของบริษัทอีกด้วย 

4)   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 

เนื่องจำกบริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่บังคับใช้

ในกำรส่งออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเส่ียงหำกมีกำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ 

และบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ ก็อำจส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถจัดกำรส่งสินค้ำได้ตำมข้อก ำหนดที่ ลูกค้ำต้องกำร รวมถึง

อำจเกิดควำมเสียหำยจำกค่ำปรับต่ำงๆ ได้  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไว้คอย

ให้บริกำรแก่ลูกค้ำและคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนักงำนในส่วนงำนต่ำง ๆ โดยบริษัทมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรศึกษำข้อมูล

และติดตำมกำรบังคับใช้กฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรค้ำของประเทศต่ำง  ๆ ทั้งจำกกำรติดตำมข่ำวสำร ติดต่อหน่วยงำน
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รำชกำร รวมทั้งกำรรวบรวมข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นคู่ค้ำของบริษัทในต่ำงประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ส่วนงำนท่ีเกี่ยวข้อง

ต่ำง ๆ ในบริษัทรับทรำบและน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและกฎหมำยศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลให้แต่ละส่วนงำนในบริษัทได้รับข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอต่อให้ค ำปรึกษำแก่ลูกค้ำให้สำมำรถปฏิบัติตำม

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่ำง  ๆ ได้ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ  

5) ความเสี่ยงจากการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

ในปี 2558 จะมีกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุ่มธุรกิจบริกำร
ด้ำนโลจิสติกส์เป็นสำขำที่จะต้องเปิดให้ประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นสำมำรถถือหุ้นในธุรกิจได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  70 โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปี 2556 ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีจะมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เพิ่มมำกขึ้นโดยเฉพำะบริษัทต่ำงชำติที่มีควำม
พร้อมด้ำนเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ำ รวมถึงมีบริกำรที่ครบวงจรมำกกว่ำ ซึ่งอำจส่งผลให้กำรแข่งขันในธุรกิจมีควำม
รุนแรงเพิ่มขึ้นและท ำให้บริษัทอำจต้องสูญเสียรำยได้ไป 

อย่ำงไรก็ดี แม้กำรเปิดประชำคมอำเซียนนั้นจะส่งผลให้มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันกำร
เปิดประชำคมอำเซียนดังกล่ำวก็ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรแลกเปล่ียนสินค้ำและทรัพยำกรต่ำง ๆ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิ
สติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงนับเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำรที่มีควำม
พร้อมที่จะสำมำรถรองรับควำมต้องกำรด้ำนระบบโลจิสติกส์ที่จะเพิ่มมำกขึ้นดังกล่ำว 

ทั้งนี้ จำกกำรที่บริษัทมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรน ำเอำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรให้บริกำร 
เช่น ระบบ Log Freight และระบบ GPS และกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้
ได้ครบวงจรมำกที่สุด ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรที่เตรียมควำมพร้อมในกำรหำพันธมิตรในประเทศต่ำงๆ เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยกำรให้บริกำรให้สำมำรถเชื่อมโยงกันได้ทั่วทุกทวีปแล้วนั้น ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่ำ ถึงแม้กำรแข่งขันจะรุนแรงขึ้นใน
อนำคต บริษัทก็จะยังคงสำมำรถรักษำศักยภำพในกำรแข่งขันได้  

6) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือ ครอบครัวพัวถำวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.53 ของ

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  และคุณกิตติ   พัวถำวรสกุลยังเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้มี

อ ำนำจลงนำมของบริษัทด้วย จึงท ำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่ำว เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมคะแนนเสียง

ในกำรลงมติที่ส ำคัญได้เกือบท้ังหมด ไม่ว่ำในเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องกฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นที่เข้ำประชุมและมี
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สิทธิออกเสียง เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน ดังนั้นผู้ถือหุ้นรำยอื่นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อำจจะไม่สำมำรถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลกำรบริหำรของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้  

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรรวม  5 ชุด 

ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่ละคณะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงชัดเจน ท ำให้ระบบ

กำรท ำงำนของบริษัทมีควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย อีกทั้ง โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทยัง

ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวน 4 ท่ำนจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทั้งหมด 9 ท่ำน และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่

ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนซึ่งแต่ละท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำให้สำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบริษัท

ให้มีควำมโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจในกำรน ำเสนอเรื่องต่ำงๆที่จะพิจำรณำเข้ำสู่กำรประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในระดับหน่ึง  นอกจำกนั้นแล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกับ กรรมกำร  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในกิจกำร รวมทั้งบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีอ ำนำจอนุมัติในกำรท ำรำยกำร

นั้นๆ  ท ำให้สำมำรถลดทอนควำมเส่ียงอันอำจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 

 7)  ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้น 

บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จ ำกัด(“K-SME”) ได้ท ำสัญญำซื้อหุ้นสำมัญจำกบริษัทเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2555 ใน

รำคำหุ้นละ 40 บำท จ ำนวนรวม 1,500,000 หุ้น(รำคำพำร์ 10 บำท) หรือเท่ำกับรำคำหุ้นละ 1.00 บำท จ ำนวนรวม 

60,000,000 หุ้น (รำคำพำร์ 0.25 บำท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2558 คงเหลือถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 13.88 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 

ทั้งนี้ รำคำ 1.00 บำทต่อหุ้นท่ี K-SME ซื้อหุ้นสำมัญจำกบริษัทนั้น ต่ ำกว่ำรำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำยต่อประชำชนซึ่ง

เท่ำกับ 1.80 บำทต่อหุ้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44  ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรลดลงของรำคำหุ้นที่ซื้อขำยในตลำด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่ำวขำยหุ้น ส่วนใหญ่ออกมำ หรือขำยหุ้นออกมำทั้งหมด เพื่อท ำก ำไร 
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3. รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558)  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  2558 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นำยกร  ทัพพะรังสี กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริษัท 

2. นำยพงศ์พันธ์  คงก ำเหนิด กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 

3. นำยสมชำย  ชำญพัฒนำกร กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 

4. นำงจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำผลตอบแทน 

5. นำยกิตติ  พัวถำวรสกุล กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6. นำยสุขสันต์  กิตติภัทรพงษ์* กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. นำยวัญเทนันท์  เตชะมรกต กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

8. นำงสำวเนติรัด  สังข์งำม กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 

9. นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

หมำยเหตุ *นำยสุขสันต์  กิตติภัทรพงษ์ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และผู้บริหำร เมื่อวันท่ี 12 พฤษภำคม 2559 
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ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ผู้บริหำรของบริษัท มีจ ำนวน 6 ท่ำน ดังนี้ 

 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พัวถำวรสกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

2. นำยสุขสันต์  กิตติภัทรพงษ์* รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ     

ทำงบก(Truck) 

3.  นำยวัญเทนันท์  เตชะมรกต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่งและ

พิธีกำรศุลกำกร(FF) 

4. นำงสำวเนติรดั สังข์งำม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกกำรเงินและบัญชี 

5. นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ

ระหว่ำงประเทศ(NVOCC) 

6. นำยชำญวฒุิ วรรณโภสพ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

 

หมำยเหตุ  *นำยสุขสันต์  กิตติภัทรพงษ์ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และผู้บริหำร เมื่อวันท่ี 12 พฤษภำคม 2559 
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4. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 24 มีนำคม 2559) 

ข้อมูลรำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 24 มีนำคม 2559  

 รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครัวพวัถำวรสกุล   

 นำยกติต ิ พัวถำวรสกุล 143,000,000 34.05 
 นำงสำวปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล 30,550,000 7.27 
 นำงสำวฟ้ำใส พัวถำวรสกุล 30,000,000 7.14 
 นำยวศิิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล 8,650,000 2.06 
 รวม  212,200,000        50.52 
2. บจก.ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี  57,692,100 13.74 
3. นำยสุขสันต ์ กิตติภัทรพงษ์* 4,800,000 1.14 
4. นำงสำวเสำวนีย ์ สิทธิวรวัฒน ์ 4,587,400 1.09 
5. นำงสำวเนติรดั สังข์งำม 4,000,000 0.95 
6. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.95 
7. นำงสำวพรทิพย ์ แซ่ลิ้ม 4,000,000 0.95 
8. นำงศิรกิันยำ  รัตนำสิทธิเสร ี 2,814,900 0.67 
9. น.ส.วชิรำภรณ์  

เจริญชนกิำนต ์

เจริญชนกิำนต ์ 2,640,000 0.63 
หมำยเหตุ  *นำยสุขสันต์  กิตติภทัรพงษ์ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร และผู้บริหำร เมื่อวันท่ี 12 พฤษภำคม 2559 

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจก่อให้เกิดผลเสียหำยสูงกวำ่ร้อยละ 5      

ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ รวมทั้งไมม่ีข้อพิพำทอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนนิธุรกิจอยำ่งมี นัยส ำคัญ  

6. ข้อมูลอืน่ทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  

-ไม่มี-  
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        7.  สรุปสาระของสัญญาทีส่ าคัญๆ ในช่ว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  

-ไม่ม-ี  

 

บริษัทฯ ขอรับรองวำ่สำรสนเทศในแบบรำยงำนฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร  

 

 

จึงเรยีนมำเพื่อทรำบ 

 
                                                                                                                ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
                 (นำงสำวเนติรัด  สังข์งำม) 

              รองประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
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