
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริกำรรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศตัง้แตปี่ 2539 และมีกำรขยำยสู่
ธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่งในปี 2554 และขนสง่ในประเทศด้วยรถกระบะ ในปี 2560
เพื่อให้บริกำรอยำ่งครบวงจรมำกขึน้  

ประเภทกำรให้บริกำร 
2558 2559 2560 

ลบ. ลบ. ลบ. % ลบ. % 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 

-ทำงเรือ 952.82 88.66 897.08 91.02 891.75 91.36 

-ทำงอำกำศและบริกำรอ่ืน ๆ 12.07 1.13 14.20 1.44 23.13 2.37 

รวมบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 964.89 89.79 911.28 92.46 914.88 93.73 

บริกำรขนสง่ในประเทศ 109.73 10.21 74.33 7.54 61.17 6.27 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 1,074.62 100 985.61 100 976.05 100 

กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 985.61 ล้ำนบำทในปี 2559 และลดลงเป็น 976.05 ล้ำนบำท ในปี 
2560 คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.97 หำกพิจำรณำตำมประเภทของรำยได้ พบว่ำรำยได้จำกกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศมี
ยอดเพิ่มขึน้จำกปี  2559  จ ำนวน 3.60 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศมีรำยได้เพิ่มขึน้ ส่วน
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 13.16 ล้ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2559 
บริษัทฯ โอนสว่นงำนให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยสินค้ำทำงบกแก่บริษัทร่วมค้ำบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกัด (“SSK”) ซึ่งด ำเนินกิจกำรขนส่งทำงบกโดยใช้รถหวัลำก ตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2559 จึงท ำให้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนสง่ในประเทศในปี 2560 ลดลง โดยในระหวำ่งปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและกำร
ถือหุ้นในบริษัท SSK ใหม่ในเดือนสิงหำคม 2560 ซึ่งภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงดงักล่ำวท ำให้บริษัท SSK มี
สถำนะเป็นบริษัทยอ่ย จึงท ำให้มีรำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศโดยหวัลำก-หำงพว่ง เพิ่มขึน้ในช่วงปลำยปี 2560 

เมื่อเดือนมีนำคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมทนุบคุคลภำยนอกในกำรจดัตัง้บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกัด ซึ่งบุคคลดงักล่ำวมีศกัยภำพสงูและมีควำมประสบกำรณ์ยำวนำน เช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เพื่อ
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำโดยหัวลำกและหำงพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่มี ควำมจ ำเป็นจะต้องใช้
ทรัพย์สินหวัลำก หำงพ่วง อีกต่อไป บริษัทฯ ได้โอนหวัลำก จ ำนวน 65 หวั และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง ของบริษัทฯ 
เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลำ่ว มลูคำ่ตำมสญัญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทนุ คิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำท 
โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรโอนที่ไม่ต ่ำกว่ำรำคำประเมินของผู้ประเมินอิสระ และต้องไม่เกิดผลขำดทุนจำกกำรโอน
ทรัพย์สิน เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนขนส่งภำยในประเทศภำยใต้บริษัทร่วมดงักล่ำว และเป็นกำรลดภำระทำงด้ำน
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ ลงทัง้ทำงด้ำนต้นทุนและค่ำเสื่อมรำคำของทรัพย์สิน เพิ่ มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร
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ต้นทุนของบริษัทให้ดีขึน้ ส่งเสริมให้บริษัทฯมีผลตอบแทนเติมโต มีก ำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนำคต และสร้ำง
ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในระยะยำว  

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรขนส่งภำยใต้กำรร่วมทุน ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึ่งปรำกฏว่ำ สภำวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวัเป็นผลท ำให้ยอดขำยงำนปนู หรือกำรใช้รถปนู ไมเ่พียงพอกบัคำ่ใช้จ่ำย  จึงท ำให้ทัง้สองฝ่ำยตัดสนิใจขำยรถ
ปนูเพื่อลดผลขำดทนุที่จะเกิดขึน้ตอ่ไปและยกเลิกกำรร่วมทนุดงักลำ่วในเดือนสิงหำคม 2560 เพื่อปรับโครงสร้ำงผู้ ถือ
หุ้นของ SSK ซึ่งหลงัจำกกำรลดทนุ บริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะสง่ผลให้กำรท ำงำน
และกำรบริหำรคล่องตวัมำกขึน้ และเพื่อลดภำระต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำรถปูน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำน 
โดยภำยหลงักำรลดทุนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ SSK เนื่องจำกทรัพย์สินที่เหลือของบริษัท SSK เป็นหวั
ลำก – หำงพว่ง ที่บริษัท มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ และมีผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำร
ขนสง่โดย หวัลำก – หำงพว่งมำกวำ่ 20 ปี ซึง่ฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยขยำยฐำนลกูค้ำที่มีควำมต้องกำรกำรขนสง่ผลติผล
ทำงกำรเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นวำ่มีกำรปรับตวัที่ดีขึน้ และสง่ผลให้บริษัทมีรำยได้เพิ่มมำก
ขึน้อีกด้วย 

ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในกิจกำรขนสง่โดยรถกระบะพิกอปั เพื่อใช้รับขนสง่กระจำยสินค้ำ
ต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลกูค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถ
กระบะพิกอัป โดยอำศัยควำมช ำนำญด้ำนกำรบริกำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสินค้ำ ของบริษัท ฯ และสำมำรถ
สนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนกำรขนสง่สนิค้ำของบริษัทฯให้เติบโตได้  

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 80-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 79-83 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมของบริษัท 

 
ต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรของบริษัทส ำหรับธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำระวำงและ

ค่ำสว่นแบ่งรำยได้ที่จ่ำยคืนให้แก่ลกูค้ำ สว่นต้นทนุหลกัของธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำน ำ้มนั  ใน
กำรก ำหนดค่ำบริกำรกับลูกค้ำนัน้ บริษัทจะใช้วิธีอัตรำต้นทุนบวกก ำไร ซึ่งกำรที่บริษัทมี กำรจองระวำงเรือหรือ
เคร่ืองบินอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถเจรจำกับผู้ ให้บริกำรขนส่งในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหน้ำ  โดย
ระยะเวลำที่บริษัทจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินกบัระยะเวลำที่ลกูค้ำตกลงอตัรำคำ่บริกำรกบับริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำ
หำ่งกนัประมำณ 1-7 วนั สง่ผลให้บริษัทสำมำรถก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรท่ีสะท้อนต่อกำรเปลีย่นแปลงของคำ่ระวำงใน
แตล่ะช่วงเวลำได้ ส ำหรับคำ่บริกำรขนสง่ในประเทศ บริษัทใช้วิธีกำรก ำหนดรำคำแบบต้นทนุบวกอตัรำก ำไรและมีกำร
ก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึ่งอตัรำค่ำบริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ำ้มนัซึง่
เป็นต้นทุนหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลงได้ 
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โดยต้นทนุที่เกิดขึน้ในปี 2560 ทัง้ต้นทนุค่ำระวำงเรือและอำกำศ ค่ำขนสง่ ค่ำนำยหน้ำ และผลประโยชน์พนกังำนที่
ลดลงขึน้จำกปี 2559 เป็นผลมำจำกรำยได้ที่ลดลง   

 

 อัตรำก ำไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2558 2559 2560 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ 

13% - 23% 15% - 25% 17% - 21% 

บริกำรขนสง่ในประเทศ 11% - 22% 11% - 17% 12% - 17% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้นรวม 14.47% 15.80% 19.76% 

 
ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเทำ่กบั 155.46  ล้ำนบำท  155.73 ล้ำนบำท และ 192.82 ล้ำนบำท ในปี 2558, 2559 

และ 2560 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบัร้อยละ 14.47  ร้อยละ 15.80 และ ร้อยละ 19.76 ตำมล ำดบั โดย
กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2560 เนื่องจำกในปี 2558 มีรำยกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำก
ท่ำเรือระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบ
กบัมีกำรแขง่ขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ ท ำให้บริษัทไมส่ำมำรถรักษำระดบัอตัรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ สว่นปี 2559 
อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปี 2558 เนื่องจำกไมม่ีกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกทำ่เรือระนองไปยงัประเทศเมียนมำร์ 
ประกอบกบัในปี 2559 กลุม่บริษัทมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรให้สว่นลดแก่ลกูค้ำที่มีกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้
บริกำรกับบริษัทหรือมีกำรใช้บริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกำสให้บริษัทได้น ำเสนอ
คณุภำพบริกำรแก่ลกูค้ำในสว่นท่ียงัมิเคยใช้บริกำรด้ำนอื่น ๆ จึงท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปี 2558  ไมม่ำกนกั 
ซึง่กำรขยำยฐำนลกูค้ำและกำรควบคมุต้นทนุท่ีดขีึน้ของกลุม่บริษัทสง่ผลให้ก ำไรขัน้ต้นดขีึน้ ในปี 2560 จำกอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นปี 2559 เทำ่กบั15.80 เป็นร้อยละ 19.76  

 
บริษัทมีขำดทุนสทุธิในปี 2558, 2559 และ  2560 เท่ำกับ 80.60  ล้ำนบำท, 8.18 ล้ำนบำท และ 7.60 ล้ำน

บำท ตำมล ำดบั มีอตัรำขำดทนุสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 7.50 , 0.83 และ 0.77 ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีขำดทนุ
สทุธิ เทำ่กบั 8.18 ล้ำนบำท โดยทีง่บกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 16.75 ล้ำนบำท และบริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด (บริษัทย่อย)  มีขำดทุนสทุธิตำมอตัรำส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน 10.58 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีบริกำรขนส่ง
สินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล โดยเป็นเจ้ำของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตวัแทนแต่งตัง้จำกต่ำงประเทศในกำร
น ำเข้ำและส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศ เร่ิมจัดตัง้ในช่วงต้นปี 2559 ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรก่อตัง้ และ
ด ำเนินกำรในช่วงปีแรก ประกอบเป็นกำรเปิดตลำดใหม่ท ำให้ต้องแข่งขนัทำงด้ำนรำคำ เพื่อแนะน ำบริกำรของบริษัท 
และสร้ำงควำมนำ่เช่ือถือให้ลกูค้ำ จึงจ ำเป็นต้องลดรำคำในช่วงเร่ิมแรก และรับสว่นแบง่ขำดทนุจำกกำรลงทนุในกิจกำร
ร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 14.32 ล้ำนบำท เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตวัลง 
ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนสง่ในประเทศต้องแขง่ขนัสงู และลกูค้ำหลกัของกิจกำรร่วมค้ำเป็นพืชผลทำงกำรเกษตรซึง่รำคำ
ตกต ่ำ และปูนซีเมนต์ที่กำรก่อสร้ำงลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้กิจกำรต้องลดรำคำเพื่อรักษำลกูค้ำไว้ อีกทัง้มี
คำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ในกำรก่อตัง้และด ำเนินกำรในช่วงปีแรก  

สว่นในปี  2560 กลุม่บริษัทมีผลขำดทนุ 7.60 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจำกปี 2559  โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ 
มีก ำไรสทุธิ 4.54 ล้ำนบำท ส่วนก ำไรบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขำดทนุ 



 

                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

2.39 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงฝ่ำยกำรตลำดของบริษัทฯ ใหม ่และหนีส้ญูระหวำ่งประเทศซึง่ภำยหลงัจำก
กำรปรับโครงสร้ำงฝ่ำยกำรตลำดแล้วจะท ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้ดงัเดิม บริษัทร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (“SSK”)  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัที่ 14 สิงหำคม 2560 บริษัทฯ รับรู้ผลขำดทนุ
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 43.84% เป็นจ ำนวน  9.47 ล้ำนบำท เนื่องจำกธุรกิจกำรขนส่งปูนมีอตัรำก ำไรไม่ดีนกั ซึ่งทำง
บริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นใหม่ตัง้แต่วันที่ 15 สิงหำคม 2560 ท ำให้บริษัทร่วมค้ำ SSK 
กลำยเป็นบริษัทย่อย และบริษัทฯมีสดัสว่นกำรถือหุ้นเป็น 75.35% โดยหลงัจำกเปลี่ยนสดัสว่นกำรถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ 
รับสว่นแบ่งขำดทนุตำมอตัรำสว่นกำรถือหุ้นใหม่ จ ำนวน 5.14 ล้ำนบำท เนื่องจำกช่วงแรกที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงกล
ยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ SSK มีต้นทุนในกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงเร่ิมต้น จึงท ำให้ SSK ยงัขำดทุนอยู่ ซึ่งผู้บริหำร
เล็งเห็นว่ำเมื่อปรับโครงสร้ำงสมบูรณ์แล้ว SSK จะมีผลประกอบกำรที่ดีขึน้ตำมล ำดบัทัง้นี ้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ โดยวิธีปันสว่นรำคำซือ้ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ 
จำกกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น SSK จ ำนวน 6.84 ล้ำนบำท สว่นบริษัทร่วม เกรซ วอเทอร์เมด จ ำกดั (“GWM”)   
ผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำล้ำงไต ก่อตัง้ในเดือนสงิหำคมปี 2559 มีผลขำดทนุจำกประกอบกำรปี 2560 จ ำนวน 5.42 ล้ำน
บำท บริษัทฯ รับรู้ผลขำดทนุตำมสดัสว่นที่ลงทนุ 44.44% เป็นจ ำนวน 2.41 ล้ำนบำท เนื่องจำก GWM เร่ิมลงทนุและ
ก่อสร้ำงโรงงำนแล้วเสร็จในช่วงกลำงปี 2560 จึงยงัคงมีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรก่อสร้ำง และขอใบอนญุำตต่ำง ๆ ซึง่ 
GWM เร่ิมผลติ และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำล้ำงไตปลำยเดอืนกรกฎำคม 2560 และมีผลประกอบกำรดีขึน้ตำมล ำดบั สว่นบริษัท
ยอ่ย และบริษัทร่วมอื่น ๆ ของบริษัทฯ มีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้จำกปี 2559 ตำมล ำดบั 

 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 32-40 โดยมี
สว่นประกอบหลกัได้แก่ ลกูหนีก้ำรค้ำ และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 60-68 ของสนิทรัพย์
รวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอปุกรณ์ สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2559 และ 
ณ สิน้ปี 2560 เท่ำกบั  544.98 ล้ำนบำท และ 679.44 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์
รวมในปี 2560 เกิดจำกกำรรวมสนิทรัพย์ของบริษัท SSK เนื่องจำกเป็นบริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหำคม 2560 โดยมี
สินทรัพย์หลกัคือ รถหวัลำก-หำงพ่วง จ ำนวน 211.35 ล้ำนบำท และในปี 2560 บริษัทฯ ลงทนุเพิ่มในบริษัทร่วม คือ
บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 9.78 ล้ำนบำท และบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั จ ำนวน 5.10 ล้ำนบำท ซึง่ประกอบ
กิจกำรเป็นตวัแทนสำยกำรเดินเรือแหง่หนึง่ สว่นเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำลดลงทัง้จ ำนวน เทำ่กบั 112.72  ล้ำนบำท 
เนื่องจำกเปลี่ยนประเภทเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย SSK เนื่องจำกสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เป็น 75.35% จำกกำรบริษัทฯได้
ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ และโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นใหม่ 

หนีส้ินของบริษัทประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 82-94 ของหนีส้ินรวม โดยมี
ส่วนประกอบหลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ส ำหรับหนีส้ินไม่
หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 6-18 ของหนีส้นิรวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่
ทำงกำรเงิน  เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2560
เท่ำกบั 428.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2559 เป็นจ ำนวน 108.46 ล้ำนบำท สำเหตหุลกั ได้แก่ หนีส้ินภำยใต้
สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ทัง้จ ำนวน เนื่องจำกเป็นหนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินของรถหวัลำกและหำงพว่ง
ซึ่งเป็นของบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ที่น ำมำรวมในงบกำรเงินรวมปี 2560 และเงินกู้ยืมระยะสัน้
และระยะยำวเพิ่มขึน้เพื่อใช้หมนุเวียนในกิจกำร 



 

                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ณ สิน้ปี 2558, 2559 และ 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกับ 235.50 ล้ำนบำท 224.57 ล้ำนบำท และ 
250.57 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตหุลกั ๆ เกิดจำกผลประกอบที่มีขำดทนุสทุธิในปี 2559 จ ำนวน 8.18 ล้ำน และ 
ในปี 2560 จ ำนวน 7.60 ล้ำนบำท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในปี 2560 จำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุใน
บริษัท SSK ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 
10.00 ล้ำนบำท ในระหวำ่งปี 2558  

กลุม่บริษัทมีภำระผกูพนัด้ำนหนีส้นิ และกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี ้
1. ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรกับบุคคลภำยนอกหลำย

แห่ง โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ 1-5 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ บริษัทฯมีข้อผูกมดัที่จะจ่ำยค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรรวมตำมสัญญำ  ภำยในประเทศเดือนละ 1,160,883.37 บำท และ ต่ำงประเทศ เดือนละ 
13,159.50 เหรียญดอลลำห์สหรัฐ 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯมีภำระผกูพนัในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงัสอืค ำ้ประกนักบั
หนว่ยงำนตำ่ง ๆ เช่น กำรไฟฟำ้ กำรทำ่เรือ เป็นต้น รวมจ ำนวนเงิน 1.73 ล้ำนบำท  
 
สภำพคล่องและอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ (78.95) (17.70) (6.13) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (48.20) 20.89 28.39 

เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทนุ (28.00) (14.72) (24.49) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 60.37 4.34 (44.69) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (15.45) 9.77 (41.75) 

 
 
ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิจ ำนวน 41.75 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำก

สำเหตหุลกั ๆ ดงันี ้
1. กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 28.39 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ เงินสด

รับจำกภำษีเงินได้ 17.82 ล้ำนบำท จ่ำยภำษีเงินได้ 8.66 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำค้ำงช ำระเพิ่มขึน้ 
25.01 ล้ำนบำท และลกูหนีก้ำรค้ำค้ำงช ำระเพิ่มขึน้ 5.19 ล้ำนบำท สง่ผลให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำนในปี  2560 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน  24.49  ล้ำนบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือกำรลงทุนใน
บริษัทร่วม GWM และ บริษัท ZIM จ ำนวน 14.88 ล้ำนบำทและ เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั
เพิ่มขึน้ 9.57 ล้ำนบำท 

3. กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 44.69 ล้ำนบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ กำรจ่ำยคืน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 3.20 ล้ำนบำท จ่ำยเงินกู้ยืมระยะสัน้
และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 26.50 ล้ำนบำท จ่ำยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 5.35 ล้ำน
บำท และดอกเบีย้จ่ำย 9.63 ล้ำนบำท 
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แหลง่ที่มำของเงินทนุ  

ณ 31 ธนัวำคม 2560 เงินกู้ยมืระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 
1. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร มีวงเงิน 60 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลอืที่

ยงัไมไ่ด้ใช้ 49.89 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 
2. ตั๋วสญัญำใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีวงเงินตั๋วสญัญำใช้เงิน

คงเหลือที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 110 ล้ำนบำท มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ และเพื่อ
ใช้ในกำรลงทุนเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกู้ ยืมจะเป็นกำรออกตัว๋สญัญำใช้เงิน
ตำมจ ำนวนเงินที่ต้องกำรจะใช้ ซึ่งมีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัท่ีออกตัว๋สญัญำใช้
เงินแล้ว 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มียอดคงเหลอื 14 
ล้ำนบำท 

กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมที่ส ำคญั 
ในกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วน

หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยำ่งใด  
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
  ณ สิน้ปี 2558, 2559 และ 2560 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.74 เท่ำ 0.72 เท่ำ และ 0.61 เท่ำ

ตำมล ำดบั ซึง่ใกล้เคียงกนั โดยอตัรำสว่นสภำพคลอ่งในปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 เทำ่กบั 0.03 เทำ่ เนื่องจำกมีหนีส้นิ
หมุนเวียนเพิ่มขึน้มำกจำกภำระหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงินของรถหัวลำก-หำงพ่วงซึ่งจะถึงก ำหนดใน 1 ปี 
จ ำนวน 15.14 ล้ำนบำท และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ประมำณ 32.43 ล้ำนบำทเนื่องจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำของ
บริษัทยอ่ย Legend เพิ่มขึน้ตำมรำยได้และต้นทนุของบริษัทยอ่ยที่เพิ่มขึน้ และมีเงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้นจำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพ NCL –W2 ในวนัที่ 29 ธันวำคม 2560 จ ำนวน  7.24 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทน ำไปจดทะเบียนเป็นทุนช ำระ
เรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 18 มกรำคม 2561 

บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 49.80 วัน 44.50 วัน และ 57.52 วัน ส ำหรับปี 2558 2559 และ 2560 
ตำมล ำดบั ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 เป็นผลมำจำกยอดขำยในช่วงปลำยปี 2560 มีจ ำนวน
มำก ท ำให้ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่เพิ่มขึน้จำกปี 2557 และ 2558 ประมำณ 8-13 วนั ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่
ในแนวนโยบำยกำรให้สนิเช่ือแก่ลกูค้ำของบริษัท ที่บริษัทก ำหนดไว้คือมีระยะเวลำไมเ่กิน 60 วนั 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  ณ สิน้ปี 2558, 2559 และ 2560 เทำ่กบั 1.53 เทำ่ 1.43 เทำ่ และ 1.71 เทำ่ตำมล ำดบั 
ส ำหรับในปี 2560 มีอตัรำสว่นท่ีเพิ่มขึน้จำกปี 2559 เนื่องจำกกลุม่บริษัทหนีส้นิเพิ่มขึน้รวม 108.46 ล้ำนบำท เนื่องจำก
มีภำระหนีส้นิจำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงินจำกบริษัท SSK เพิ่มขึน้รวมประมำณ 66.93 ล้ำนบำท และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและ
เจ้ำหนีอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่สง่ผลให้อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้ในปี 2560 เป็น 1.71 เทำ่  

  อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2558 2559 และ 2560 ติดลบ 28.75% ติดลบ 3.54%และ ติดลบ 3.42%  
ตำมล ำดบั เนื่องจำก เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิในปี 2558  2559 และ 2560 จ ำนวน 80.60 ล้ำน
บำท 8.18 ล้ำนบำท  และ 7.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ผลประกอบกำรปี 2558 ปี 2559  และปี 2560 กลุม่บริษัทฯมีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิประมำณ 80.60 ล้ำน
บำท  8.18 ล้ำนบำท และ 7.60 ล้ำนบำทตำมล ำดับ ส่งผลให้อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร(ขำดทุน), อัตรำ
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ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร อตัรำสว่นควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 จึง
มีผลดีขึน้จำกปีก่อน เนื่องจำกมีผลขำดทนุลดลง  

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

1. รัฐบำลไทย ได้มีกำรประกำศแผนกำรลงทุน เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคม และด้ำนโลจิ
สติกส์ อยำ่งชดัเจน โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร ครอบคลมุทัง้กำรขนสง่ทำงถนน ระบบรำง กำร
ขนสง่ทำงน ำ้ และทำงอำกำศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภำคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทัง้บริษัทฯด้วย 

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

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


