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วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

 การด าเนินงาน 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ ( Logistics 
Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริกำรรับจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2539 และมีกำรขยำยสู่ธุรกิจบริกำรขนส่งใน
ประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพ่วงในปี 2554 และขนส่งในประเทศด้วยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อให้บริกำรอย่ำงครบวงจรมำก
ขึน้  

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือด
ผู้ ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และจดัจ ำหน่ำยครุภณัฑ์ทำงกำรแพทย์ส ำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม โดยมีสดัส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็น
ร้อยละ 44.44 และได้ซือ้หุ้นเพิ่มในเดือนกุมภำพนัธ์ปี 2561 จำกผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่งมีผลท ำให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 52.80 มีผลท ำให้บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด เปลี่ยนจำกบริษัทร่วม มำเป็นบริษัทย่อยในเวลำดังกล่ำว            
งบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2561 เป็นต้นไป จงึมีรำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑ์ รวมอยู่ด้วย ดงันี ้

 

รายได้ 
2561 2562 2563 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

- ทำงเรือ 966.05 80.27 1,012.15 79.69 733.57 82.99 

- ทำงอำกำศและบริกำรอื่น ๆ 25.56 2.12 37.86 2.98 40.80 4.61 

รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 991.61 82.39 1,050.01 82.67 774.37 87.60 

การขนส่งในประเทศ  127.30 10.58 102.32 8.06 6.24 0.71 

รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งรวม 1,118.91 92.97 1,152.33 90.73 780.61 88.31 

รายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ 84.66 7.03 117.69 9.27 103.34 11.69 

รายได้จากการให้บริการและการขายรวม 1,203.57 100.00 1,270.02 100.00 883.95 100.00 

 

กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวม 883.95 ล้ำนบำทในปี 2563 ซึ่งลดลงจำก 1,270.02 ล้ำนบำท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอตัรำร้อย
ละ 30.40 เน่ืองจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งลดลง 371.72 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภัณฑ์
ลดลง 14.35 ล้ำนบำท  



รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งรวม 1,152.33 ล้ำนบำทในปี 2562 และลดลงเหลือ 780.61 ล้ำนบำท ในปี 2563 คิดเป็น
อตัรำร้อยละ 32.26 หำกพิจำรณำตำมประเภทของรำยได้ พบว่ำรำยได้จำกกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงทะเลซึ่งแบ่งเป็นรำยได้
จำกกำรให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนส่งและพิธีกำรกรมศลุกำกร (Freight Forwarder) และ รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งและ
กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ NVOCC ซึ่งมียอดลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 278.58 ล้ำนบำท เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ได้ขยำยวงกว้ำงในหลำยประเทศทัว่โลก มีผลกระทบต่อกำรขนส่งสินค้ำท ำให้รำยได้
ลดลงอย่ำงมำกท ำให้บริษัทฯต้องตดัสินใจปิดบริษัทในประเทศเวียดนำม และหยดุด ำเนินกิจกำรบริษัทในประเทศจีนทัง้สองแห่ง 
และขำยเงินลงทนุบริษัทในประเทศอินโดนีเซียในระหว่ำงปี 2563 เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรได้ประเมินแล้วว่ำหำกด ำเนินกำรต่อจะท ำ
ให้ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนรวมของกลุ่มบริษัทฯ ดงัจะเห็นจำกโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี 
ดงันี ้

บริษัท 2561 หมายเหตุ 2562 หมายเหตุ 2563 หมายเหต ุ

NCL Thailand           
NCL Singapore          
LG (TH)     ถึง เม.ย 2562 x   

Legacy Asia  ถึง ก.ค. 2561 x   x   
LG Singapore  เร่ิม ส.ค. 2561       
SSK     ถึง พ.ย.2562 x   

Grace Water Med  เป็นบ.ย่อย  มี.ค. 2561       

NCL USA  เร่ิม มี.ค. 2561       

NCL Qingdao  เร่ิม มิ.ย.2561     หยดุประกอบกำร  

NCL Vietnam  เร่ิม ก.ย. 2561     ถึง เม.ย. 2563 

NCL Indonesia  เร่ิม ก.ค.2561     ถึง ส.ค. 2563 

NCL Ningbo  เร่ิม ธ.ค. 2561     หยดุประกอบกำร  

NCL Mumbai     ยงัไม่ด ำเนินงำน  ยงัไม่ด ำเนินงำน 

ส่วนรำยได้จำกกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศที่เพิ่มขึน้เพียง 2.94 ล้ำนบำท ทัง้ที่ได้ท ำสญัญำกบั EL AL ISRAEL AIRLINE 
LTD. (ประเทศอิสรำเอล) เพื่อเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศในเดือนพฤศจิกำยน 2562 เน่ืองจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้สำยกำรบินดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ตัง้แตเ่ดือนมีนำคม ถึงเดือนกนัยำยน 2563 
แต่เม่ือเปิดให้บริกำรแล้วก็ยังไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงเต็มที่เน่ืองจำกมีข้อจ ำกัดจำกกำรมำตรกำรกำรควบคุม กำรน ำเข้ำ 
ส่งออกสินค้ำที่ให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรด้ำนสำธำรณสขุที่เพิ่มขึน้  

 ส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 96.08 ล้ำนบำท เน่ืองจำกเม่ือวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท SSK ทัง้จ ำนวนในรำคำทนุ ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ำนหนึ่ง
ของบริษัท SSK  ส่งผลให้บริษัท SSK สิน้สดุกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นบัแตว่นัดงักล่ำว ดงันัน้ ผลกำรด ำเนินงำนขนสง่ทำงบก



โดยใช้รถหัวลำกในปี 2563  จึงไม่มีรำยได้ของบริษัท SSK รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัท จึงท ำให้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนสง่ในประเทศลดลง 

ส ำหรับบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจสิติกส์ จ ำกัด ได้จัดตัง้ขึน้เม่ือเดือนมีนำคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ
บุคคลภำยนอก ซึ่งบุคคลดังกล่ำวมีศักยภำพสูงและมีควำมประสบกำรณ์ยำวนำน เช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เพื่อ
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำโดยหัวลำก-หำงพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สินหัวลำก-       
หำงพ่วง อีกต่อไป บริษัทฯ ได้โอนหัวลำก จ ำนวน 65 หัว และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง ของบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดงักล่ำว มลูค่ำตำมสญัญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทุน คิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำท โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรโอนที่ไม่ต ่ำ
กว่ำรำคำประเมินของผู้ ประเมินอิสระ และต้องไม่เกิดผลขำดทุนจำกกำรโอนทรัพย์สิน  เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนขนส่ง
ภำยในประเทศภำยใต้บริษัทร่วมดงักล่ำว และเป็นกำรลดภำระทำงด้ำนค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ ลงทัง้ทำงด้ำนต้นทนุและค่ำเสื่อม
รำคำของทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุของบริษัทให้ดีขึน้ ส่งเสริมให้บริษัทฯมีผลตอบแทนเติบโต มีก ำไร
มัน่คงและตอ่เน่ืองในอนำคต และสร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในระยะยำว  

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรขนส่งภำยใต้กำรร่วมทนุ ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึ่งปรำกฏว่ำ สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผล
ท ำให้ยอดขำยงำนปนู หรือกำรใช้รถปนู ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย  จึงท ำให้ทัง้สองฝ่ำยตัดสินใจขำยรถปนูเพื่อลดผลขำดทุนที่จะ
เกิดขึน้ต่อไปและยกเลิกกำรร่วมทุนดงักล่ำวในเดือนสิงหำคม 2560 เพื่อปรับโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของ SSK ซึ่งหลงัจำกกำรลดทุน 
บริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะส่งผลให้กำรท ำงำนและกำรบริหำรคล่องตวัมำกขึน้ และเพื่อลดภำระ
ต้นทนุค่ำเสื่อมรำคำรถปนู และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำน โดยภำยหลงักำรลดทนุไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิ จ SSK 
เน่ืองจำกทรัพย์สินที่เหลือของบริษัท SSK เป็นหัวลำก – หำงพ่วง ที่บริษัท มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ และมีผู้บริหำรที่มี
ประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรขนส่งโดย หวัลำก – หำงพ่วงมำกว่ำ 20 ปี ซึ่งฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยขยำยฐำนลกูค้ำที่มี
ควำมต้องกำรกำรขนส่งผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นว่ำมีกำรปรับตวัที่ดีขึน้ และส่งผลให้
บริษัทมีรำยได้เพิ่มมำกขึน้อีกด้วย ซึ่งผลประกอบกำรของ SSK ภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นแล้ว มีผลประกอบกำรที่ดี
ขึน้มำก แต่ยังมีผลขำดทุนอยู่ โดยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจขำยหุ้ นทัง้หมดเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำ
ด ำเนินงำน ภำวะขำดทนุสะสมที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพิ่มสภำพคลอ่งของบริษัทฯ  

ในระหวำ่งปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในกิจกำรขนส่งโดยรถกระบะพิกอปั เพื่อใช้รับขนสง่กระจำยสินค้ำตำ่ง ๆ เพื่อเป็น
กำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลกูค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถกระบะพิกอปั โดยอำศยัควำม
ช ำนำญด้ำนกำรบริกำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสินค้ำ ของบริษัท ฯ และสำมำรถสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ
ของบริษัทฯให้เติบโตได้  

ทัง้นี ้เม่ือขำยเงินลงทุนในบริษัท SSK แล้ว กลุ่มบริษัท ยังมีกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ รถกระบะพิกอัป และ
ให้บริกำรขนสง่โดยรถหวัลำก-หำงพ่วงอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้เม่ือมีกำรส่งมอบบริกำรให้แก่ลูกค้ำ โดยในกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
บริษัทฯ จะรับรู้รำยได้เม่ือมีกำรส่งมอบใบตรำส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลกูค้ำ ส ำหรับกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ 
บริษัทฯจะรับรู้รำยได้เม่ือรถบรรทกุของบริษัทมีกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ผู้ รับที่จดุหมำยปลำยทำง 



ในกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯนัน้ จะรับรู้จ ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ได้รับจำกลกูค้ำ  ดงันัน้ รำยได้คำ่บริกำรของบริษัทตำมงบ
กำรเงินจึงประกอบด้วยต้นทนุค่ำระวำงรวมถึงต้นทนุกำรให้บริกำรอื่น ๆ ที่บริษัทฯได้จ่ำยไปก่อนแล้วและอตัรำก ำไรที่บริษัทคิดจำก
ลูกค้ำ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยได้ค่ำบริกำรดังกล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงและต้นทุนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ นัน้คิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 80-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่  

ต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรของบริษัทส ำหรับธุรกิจจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำระวำงและค่ำส่วนแบ่ง
รำยได้ที่จ่ำยคืนให้แก่ลูกค้ำ ส่วนต้นทุนหลักของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศ ได้แก่ ต้นทุนค่ำน ำ้มัน  ทัง้นีก้ำรก ำหนดรำยได้
ค่ำบริกำรกบัลกูค้ำนัน้ บริษัทจะใช้วิธีอตัรำต้นทนุบวกก ำไร ดงันัน้สำเหตทุี่ท ำให้ต้นทนุรวมที่ในปี 2563 ทัง้ต้นทนุค่ำระวำงเรือและ
อำกำศ ค่ำขนส่ง ลดลงจำกปี 2563 เป็นผลมำจำกรำยได้ที่ลดลงดงัสำเหตทุี่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ซึง่กำรที่บริษัทมีกำรจองระวำงเรือหรือ
เคร่ืองบินอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถเจรจำกบัผู้ ให้บริกำรขนส่งในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหน้ำ โดยระยะเวลำที่บริษัท
จองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินกบัระยะเวลำที่ลกูค้ำตกลงอตัรำคำ่บริกำรกบับริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำห่ำงกนัประมำณ 1-7 วนั สง่ผล
ให้บริษัทสำมำรถก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรที่สะท้อนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำระวำงในแต่ละช่วงเวลำได้  ส ำหรับค่ำบริกำรขนส่งใน
ประเทศ บริษัทใช้วิธีกำรก ำหนดรำคำแบบต้นทนุบวกอตัรำก ำไรและมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึง่อตัรำ
ค่ำบริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ำ้มนัซึง่เป็นต้นทนุหลกัของกำรขนส่งในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำม
เสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลงได้  

 อัตราก าไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2561 2562 2563 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 17% - 21% 18% - 25% 5% - 25% 

บริกำรขนสง่ในประเทศ 12% - 17% 11% - 15% 5% - 10% 

อัตราก าไรขัน้ต้นรวม 18.78% 19.84% 18.25% 

ก ำไรขัน้ต้นของกำรให้บริกำรขนส่งทัง้ในและระหว่ำงประเทศของกลุ่มบริษัทเท่ำกบั 210.19  ล้ำนบำท  228.81 ล้ำนบำท 
และ 142.53 ล้ำนบำท ในปี 2561, 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกับร้อยละ 18.78  ร้อยละ 19.84 และ 
ร้อยละ 18.25 ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2562 จำกปี 2561 เน่ืองจำกกลุ่มบริษัท ขยำยตลำดโดยกำร
เปิดบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเพิ่มขึน้  มุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำและเพิ่มปริมำณกำรให้บริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบ
ครบวงจร เพื่อเปิดโอกำสให้บริษัทได้น ำเสนอคณุภำพบริกำรแก่ลกูค้ำในส่วนที่ยงัมิเคยใช้บริกำรด้ำนอื่น ๆ  ท ำให้สำมำรถเพิ่มก ำไร
ขัน้ต้นและอัตรำก ำไรขัน้ต้นได้มำกขึน้ จึงท ำให้อัตรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เป็น 19.84 ในปี 2562 ส่วนในปี 2563 อัตรำก ำไรขัน้ต้น
เท่ำกบัร้อยละ 18.25 ซึ่งลดลงจำกปี 2562 เล็กน้อย เน่ืองจำกในระหว่ำงปี 2563 มีกำรหยดุด ำเนินกำร ปิด และขำยเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยในต่ำงประเทศเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 และประกอบกบัต้นทนุค่ำระวำง
เรือที่เพิ่มขึน้มำกเน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้ระวำงเรือ และตู้คอนเทเนอร์ไม่เพียงพอกบั
กำรขนส่ง จึงท ำให้มีกำรปรับต้นทนุค่ำระวำงและค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเพิ่มขึน้อย่ำงกระทนัหนั จึงท ำให้ก ำไรจำกกำรขนส่งในบำง
รอบไม่สำมำรถปรับรำคำกบัลกูค้ำได้เน่ืองจำกเป็นกำรตกลงรำคำล่วงหน้ำ และเพื่อรักษำฐำนลกูค้ำในกำรขนสง่ตอ่เน่ืองตอ่ไป  



รำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑ์เกิดจำกบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด (“GWM”) ด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำล้ำงไตและเวชภณัฑ์ต่ำง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 44.44 ต่อมำในเดือนกุมภำพนัธ์ 
2561 บริษัทฯได้ซือ้หุ้นเพิ่มจำกผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่ง  มีผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนเงินลงทนุร้อยละ 52.80 จึงท ำ
ให้บริษัท GWM เปลี่ยนจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ในระหว่ำงปี 2561 จึงท ำให้รำยได้ในงบกำรเงินรวม มีรำยได้ของ GWM 
ส ำหรับปี 2561  ปี 2562 และปี 2563 ดงันี ้

 รายได้และก าไรขัน้ต้นจากการขาย 

กลุ่มธุรกิจ 2561 2562 2563 

รำยได้จำกกำรขำย 84.66 117.69 103.19 

ก ำไรขัน้ต้น 17.18 27.50 29.82 

อัตราก าไรขัน้ต้น 20.29% 23.37% 28.90% 
 

รำยได้จำกกำรขำยและก ำไรขัน้ต้นปี 2562 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เน่ืองจำกบริษัท GWM เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

ตัง้แต่เดือนมีนำคม 2561 จึงน ำผลประกอบกำรมำรวมได้เพียงเดือน  10 เดือน แต่ในปี 2562 มีผลประกอบกำรทัง้ 12 เดือน 

ประกอบกบัยอดกำรสัง่ซือ้น ำ้ยำที่เพิ่มขึน้เน่ืองจำกบริษัทสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำได้เพิ่มขึน้มำก ส่งผลให้บริษัท  GWM  มีผลก ำไร

สทุธิรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในปี 2562 เป็นจ ำนวน 3.86 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2561 ที่มีผลก ำไรสทุธิ

ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 0.17 ล้ำนบำท ส่วนในปี 2563 รำยได้จำกกำรขำยลดลง 14.5 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีกำรแข่งขนัสงู

ด้ำนรำคำจงึสง่ผลให้ยอดขำยลดลง แตบ่ริษัทสำมำรถควบคมุต้นทนุได้เป็นอย่ำงดี จงึสำมำรถเพิ่มก ำไรขัน้ต้นจำกปี 2562 ถึง 2.32 

ล้ำนบำท และมีผลก ำไรสทุธิรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเป็นจ ำนวน 2.41 ล้ำนบำท 

รำยได้อื่นของกลุม่บริษัทเกิดจำก 
1. ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในปี 2562 จ ำนวน 27.18 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนใน

บริษัท LG (TH) จ ำนวน 11.15 ล้ำนบำท และจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัท SSK จ ำนวน 16.03 ล้ำนบำท เน่ืองจำก
ในงบกำรเงินรวมในงวดก่อน ๆ ได้รวมผลขำดทุนของบริษัทดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมตลอดเวลำที่เป็นบริษัทย่อย 
เม่ือมีกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อยดงักล่ำวในรำคำทนุ จึงรับรู้เป็นก ำไรกลบัมำในงบกำรเงินรวม ส่วนในปี 2563 
จ ำนวน 0.27 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 

2. รำยได้อื่น ๆ เช่น รำยได้ค่ำเช่ำส ำนักงำน (อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน) รำยได้ค่ำเช่ำรถ รำยได้จำกกำรท ำงำน    
โปรเจ็คพิเศษจำกกำรให้บริกำรเปลี่ยนเคร่ืองเอ็กซเรย์ที่สนำมบิน ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยได้เงินปันผล และ
คำ่บริกำรที่ปรึกษำ เป็นต้น 

บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบั 3.16 ล้ำนบำท และ 11.06 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และมีผลขำดทนุสทุธิใน
ปี 2563 เท่ำกับ 26.07 ล้ำนบำท มีอัตรำก ำไรสุทธิในปี 2561 และ 2562 เท่ำกับร้อยละ 0.28 และร้อยละ 0.87 ตำมล ำดบั และมี
อตัรำขำดทนุสทุธิในปี 2563 เท่ำกบัร้อยละ 2.95 เน่ืองจำก 



ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 3.16 ล้ำนบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 6.40 ล้ำนบำทซึ่งดี
ขึน้จำกปี 2560  ส่วนบริษัท NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีผลประกอบกำรดีขึน้มีรำยได้และ
ก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปีก่อน เน่ืองจำกปี 2561 บริษัทขยำยฐำนลกูค้ำได้มำกขึน้ ประกอบกบัได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำเดิมท ำ
ให้สำมำรถเพิ่มยอดขำยได้มำก และในระหว่ำงปี บริษัทฯ ขยำยส่วนงำนขนส่งแบบ LCL Shipment (Less than Container Load 
ท ำให้มีรำยได้และก ำไรในส่วนงำนดงักล่ำวเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 2.93 ล้ำนบำท บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ 
จ ำกดั เดิมช่ือ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“LG (TH)”) มีขำดทนุสทุธิตำมอตัรำส่วนที่บริษัทฯ ลงทนุ 0.81 ล้ำนบำท 
ซึ่งดีขึน้จำกปีก่อนมำกเน่ืองจำกมีรำยได้เพิ่มขึน้จำกกำรที่บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรตู้คอนเทนเนอร์ได้ดีขึน้ แต่ก ำไรขัน้ต้น
ลดลง เน่ืองจำกสำยเรือหลำยแห่งมีกำรควบรวมกนัมำกในปี 2561 จงึท ำให้มีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำในตลำด ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกำร
ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของตลำดอย่ำงใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดให้ทนัเวลำเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบกำรที่ดี
ขึน้ต่อไป บริษัทย่อย เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ( “SSK”) หลังจำกที่บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่แล้วได้เข้ำไป
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ SSK ท ำให้ SSK มีผลประกอบกำรดีขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยในปี 2561 บริษัท 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึง่ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำตู้คอนเทนเนอร์ เดิมบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 70 ต่อมำใน
เดือนกรกฎำคม 2561 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ ำนวนในรำคำทุน เน่ืองจำกกองทุน 
Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผู้สนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจประสบภำวะล้มละลำย  โดยมีหุ้นสำมัญ 
140,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทัง้หมด 140,000 เหรียญสิงคโปร์ ให้กบัผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่งของ 
Legend Shipping PTE. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 
สิน้สดุกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เน่ืองจำกบริษัท Legacy มีผลขำดทนุสะสม และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกภำระค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำด ำเนินกำร และ ภำวะขำดทนุสะสม ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ทัง้นีใ้นบริษัทฯได้รวมผลก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุดงักล่ำว 
จ ำนวน 0.13 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม ส่วนบริษัทย่อยที่เปิดในปี 2561 ซึง่ประกอบด้วย NCL International Logistics USA Inc. 
(“NCL USA”) ในประเทศสหรัฐอเมริกำ Qingdao National Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ในประเทศ
จีน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited (“NCL-Vietnam”)ในประเทศเวียดนำม และ PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA (“NCL-Indonesia”)ในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบกำรรวมขำดทุน 2.87 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรขยำยกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในช่วงเร่ิมก่อตัง้ และขยำยงำนท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้   
บริษัทฯ คำดหวังว่ำภำยหลังจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยเต็มก ำลังตำมเป้ำหมำยแล้วจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีผล
ประกอบกำรที่ดียิ่งขึน้ตำมล ำดบั 

ส่วนในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกับ 11.06 ล้ำนบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีผลขำดทุนสทุธิ 12.85  
ล้ำนบำท เน่ืองจำกในปี 2562 บริษัทขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย SSK ในรำคำทนุ โดยมีระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระค่ำหุ้นภำยใน 2 ปี
คร่ึง ท ำให้บริษัทรับรู้ขำดทนุจำกกำรค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของกำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวจ ำนวน 13.29 ล้ำนบำท ณ วนัที่จ ำหน่ำย
เงินลงทุน โดยรำยกำรขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุน 13.29 ล้ำนบำทดังกล่ำวนี ้จะถูกทยอยรับรู้เป็นรำยได้ดอกเบีย้รับตลอด
ระยะเวลำ 2 ปีคร่ึง จนกว่ำจะได้รับเงินค่ำขำยเงินลงทุนทัง้หมดครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลำงปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มี
คำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มขึน้ 2.98 ล้ำนบำท จำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำคำ่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิก
จ้ำง ส ำหรับลกูจ้ำงซึ่งท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอตัรำสดุท้ำย 400 วนั และกำร
ลดลงของอตัรำดอกเบีย้ที่ใช้ในกำรประมำณกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้เน่ืองจำกกำรเปิดบริษัทย่อยในต่ำงประเทศที่
เพิ่มขึน้ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องเพิ่มขึน้ ซึ่งหำกไม่รวมผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ



คำ่ชดเชยตำมกฎหมำย กำรกลบัรำยกำรปรับค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุจะพบวำ่ ปี 2562 งบเฉพำะ
บริษัทฯ  มีผลก ำไรสทุธิ 3.42 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจำกปี 2561 เพียง 0.55 ล้ำนบำท ส่วนบริษัทย่อย ต่ำง ๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศ มี
ผลประกอบกำรที่ดีขึน้ ทัง้นี ้รวมทัง้กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปี 2561 รวม 29.07 ล้ำนบำท เน่ืองจำกสำมำรถขยำยฐำน
ลูกค้ำได้มำกขึน้ และสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้ดีขึน้ มีรำยได้อื่น ๆ ในปี 2562 รวม 38.86 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อน  
22.11 ล้ำนบำท เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่ได้กล่ำวไปแล้ว และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
เพิ่มขึน้ 48.03 ล้ำนบำทจำกค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯที่เพิ่มขึน้ดงัที่กล่ำวไว้ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจำกค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
ย่อยที่เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 5 บริษัท รวม 14.73 ล้ำนบำทเน่ืองจำกอยู่ในช่วงเร่ิมต้น และขยำยงำน มีค่ำใช้จ่ำยของ GWM ที่เพิ่มขึน้
จำกปีก่อน 3.22 ล้ำนบำท และคำ่ใช้จ่ำยของบริษัทย่อย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 5.58 ล้ำนบำท เน่ืองจำกขยำยงำนสว่น LCL  ท ำ
ให้มีพนกังำนเพิ่มขึน้ และมีกำรย้ำยส ำนกังำนเพื่อรองรับกำรขยำยงำนท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำยและตดัจ ำหน่ำยส่วนปรับปรุง
ส ำนกังำนเดิม ซึง่ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยเต็มก ำลงัตำมเป้ำหมำยแล้วท ำให้กลุม่บริษัท มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้
ตำมล ำดบั 

ในปี  2563 กลุ่มบริษัทมีผลขำดทนุ 26.07 ล้ำนบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 8.38 ล้ำนบำท แม้ว่ำในปี
นีมี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ซึง่มีผลกระทบต่อทกุภำคอตุสำหกรรมทัว่ประเทศ และทัว่โลก ซึง่
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดงัเห็นได้จำกรำยได้ที่เกิดขึน้ในปีนีข้องลกูค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวใช้บริกำร
ขนส่งลดลง ซึ่งส่งผลให้ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทลดลง แต่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีผลก ำไรสทุธิ เกิดจำกกำรพยำยำมหำแหล่งรำยได้
ทำงอื่นเพื่อชดเชยรำยได้และก ำไรขัน้ต้นที่ลดลงดงัจะเห็นได้จำกรำยได้อื่นที่เพิ่มขึน้ เน่ืองจำกมีรำยได้โปรเจ็คพิเศษในกำรให้บริกำร
เปลี่ยนเคร่ืองเอ็กซเรย์ในสนำมบิน จ ำนวน 11.07 ล้ำนบำท มีรำยได้ทำงกำรเงินเพิ่มขึน้จำกกำรรับรู้ดอกเบีย้จำกกำรขำยเงินลงทนุ
ใน SSK 6.44 ล้ำนบำท และมีรำยได้ค่ำเช่ำรถ และรำยได้จำกกำรให้เช่ำตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึน้จำกปีก่อน ประกอบกับกำรลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลงจำกกำรควบคุมรำยจ่ำยด้วยควำมรอบคอบและระมดัระวงัยิ่งขึน้ และจำกมำตรกำรช่วยเหลือ
ของหน่วยงำนต่ำงๆ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 ส่วนงบกำรเงินรวมที่มีผลขำดทุนจ ำนวน 26.07 ล้ำน
บำท เน่ืองจำกก ำไรขัน้ต้นของกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่มบริษัทลดลงตำมสำเหตขุ้ำงต้น ประกอบกบัในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ซือ้หน่วยงำนธุรกิจใหม่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยในสิงค์โปร์ (LG Container Line PTE LTD.) ซึง่
ในปีนีมี้ค่ำใช้จ่ำยและต้นทนุในกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยดงักล่ำว ท ำให้เกิดผลขำดทนุในปี 2563 
จ ำนวน 39.23 ล้ำนบำท โดยต้นทนุจำกกำรปรับโครงสร้ำงนีแ้ล้วเสร็จในปีปัจจบุนั และจะเห็นผลก ำไรของบริษัทย่อยดงักล่ำวในปี 
ตอ่ ๆ ไป ซึง่หำกไม่รวมผลขำดทนุจำกกำรปรับโครงสร้ำงจะเห็นได้ว่ำกลุม่บริษัทฯมีผลก ำไรสทุธิ ส ำหรับส ำหรับปี 2563 เท่ำกบั 6.58
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรและรำยได้จำกกำรขำย  

โดยในปีนีค้ณะกรรมกำรบริษัทตดัสินใจปิดบริษัทย่อยในประเทศเวียดนำม และหยดุกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทย่อยใน
ประเทศจีน และขำยเงินลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหยุดผลขำดทุนในระยะยำวที่อำจเกิดขึน้จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนำคต ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงเฝ้ำ
ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดเพื่อปรับกลยทุธ์ กำรบริหำรงำน และแก้ไขสถำนกำรณ์ตอ่ไป 

 

  



ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 37- 47 โดยมีส่วนประกอบหลกั
ได้แก่ ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 53-63 ของสินทรัพย์รวม โดยมีส่วนประกอบหลกัได้แก่ 
เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกัน อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ และทรัพย์สินสิทธิกำรใช้ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 และ ณ สิน้ปี 2563 เท่ำกับ  812.54 ล้ำนบำท และ 757.69 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สำเหตุ
หลกัของกำรลดลงของสินทรัพย์รวมในปี 2563 เกิดจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นลดลงรวม 91.16 ล้ำนบำท จำก
รำยได้ของกลุ่มบริษัทที่ลดลงและบริษัทย่อยที่น ำมำรวมในงบกำรเงินรวมลดลงเน่ืองจำกหยดุประกอบกำร ปิดบริษัท และขำยเงิน
ลงทนุในระหว่ำงปี 2563 เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 จึงท ำให้ยอดลกูหนีก้ำรค้ำลดลง ลกูหนีจ้ำก
กำรขำยเงินลงทนุ เกิดจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัท SSK ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โดยมีระยะเวลำกำรจ่ำยเงิน 2 ปีคร่ึง ซึ่งมี
ยอดลดลงจำกปี 2562 เน่ืองจำกมีกำรรับช ำระตำมงวดที่ครบก ำหนดในระหวำ่งปี เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนัเพิ่มขึน้ 8.75 
ล้ำนบำท เน่ืองจำกน ำไปค ำ้ประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีและค ำ้ประกันเงินกู้ ยืมระยะยำวเพิ่มขึน้ อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เพิ่มขึน้ 59.32 ล้ำนบำท จำกกำรจดัประเภทที่ดินอำคำรตึกส ำนกังำนของบริษัทฯ เป็นอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุในระหว่ำงปี 
2563 เพื่อให้บคุคลภำยนอกเช่ำ จึงท ำให้ที่ดินอำคำรอปุกรณ์ลดลง 60.83 ล้ำนบำท นอกจำกอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุจะท ำ
ให้ที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ลดลงแล้ว ยงัมีกำรจดัประเภทรำยกำรสินทรัพย์จำกกำรเช่ำทำงกำรเงินคือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่เช่ำซือ้ถกู
จดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์สิทธิในกำรใช้จ ำนวน 31.02 ล้ำนบำท และบริษัทได้รับรถบรรทกุหวัลำก-หำงพ่วงเพื่อช ำระหนีค้่ำหุ้น
โดยมีรำคำตลำด 41.98 ล้ำนบำท 

 กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่มีสำระส ำคญัในปี 2562 มีกำรเพิ่มขึน้ของกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ำกกำรขำยเงินลงทุน 
จ ำนวน 114.53 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัท SSK ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โดยมีระยะเวลำกำรจ่ำยเงิน 2 ปีคร่ึง 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนในปี 2562 จ ำนวน 23.21 ล้ำนบำท จำกกำรที่บริษัทย่อย LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ซือ้
ส่วนงำนธุรกิจกำรบริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศกบับริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ ำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท ซึง่ได้
ด ำเนินกำรให้มีกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของส่วนงำนธุรกิจโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ ประเมินมลูค่ำยตุิธรรมและอำยกุำรให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละรำยกำร โดยมีอำยกุำรให้ประโยชน์ 3-25 ปี มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำ ณ วนัที่ซือ้
ธุรกิจประกอบด้วยควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลกูค้ำ ผู้ให้เช่ำตู้คอนเทนเนอร์และสำยเรือ มลูค่ำ 20 ล้ำนบำท และควำมรู้ทำงเทคนิค
ในกำรด ำเนินธุรกิจ NVOCC มลูค่ำ 5 ล้ำนบำท และกำรลดลงของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 136.73 ล้ำนบำท จำกกำรจ ำหน่ำยเงิน
ลงทนุในบริษัท SSK ท ำให้รำยกำรที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ของบริษัท SSK ไม่ได้รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นรถหวัลำก-หำงพ่วง 

กลุม่บริษัทฯมีลกูหนีก้ำรค้ำ กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 2.71 ล้ำนบำท โดยไม่มีกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมีลกูหนี ้
กำรค้ำ กิจกำรอื่น 195.22 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำกำรให้เครดิตอยู่ที่ 30 - 90 วนั จำกกำรวิเครำะห์อำยลุกูหนีมี้ระยะเวลำเก็บหนี ้
เฉล่ีย 77 วนั ซึง่อยู่ในระยะเวลำตำมเครดิตเทอม ซึง่กลุม่บริษัทมีกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้อย่ำงเพียงพอแล้วจ ำนวน 11.60 
ล้ำนบำท  กลุม่บริษัทฯ มีคำ่ควำมนิยมซึง่เกิดจำกกำรซือ้หุ้นบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดัเพิ่มในระหวำ่งปี 2561 ซึง่มีผลท ำให้เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ และได้ทดสอบกำรด้อยค่ำประจ ำปี โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดวำ่จะได้รับอ้ำงอิง
จำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึง่ได้รับอนมุตัิจำกฝ่ำยบริหำร และมีข้อสมมติที่ส ำคญัเก่ียวกบัอตัรำกำรเติบโตของรำยได้และอตัรำ



คิดลด และมีสินค้ำคงเหลือของบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั จ ำนวน 4.34 ล้ำนบำท แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุตำมวิธี
เข้ำก่อนออกก่อนหรือมลูค่ำสทุธิที่จะได้รับแล้วแตร่ำคำใดจะต ่ำกวำ่  

หนีส้ินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนีส้ินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 88 - 92 ของหนีส้ินรวม โดยมี
ส่วนประกอบหลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ส ำหรับหนีส้ินไม่หมนุเวียนคิดเป็น
สดัส่วนประมำณร้อยละ 8-12 ของหนีส้ินรวม โดยมีส่วนประกอบหลกัได้แก่ หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  เงินกู้ ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2563 เท่ำกบั 480.86 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ 
สิน้ปี 2562 เป็นจ ำนวน 22.10 ล้ำนบำท เน่ืองจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น ลดลง 73.94 ล้ำนบำท เน่ืองจำกลดตำมยอดขำย
และต้นทุนที่ลดลง และบริษัทย่อยที่ปิดบริษัท หยุดด ำเนินกิจกำร และขำยเงินลงทุนระหว่ำงปี จึงท ำให้หนีส้ินในงบกำรเงินรวม
ลดลง  เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรเพิ่มขึน้ 78.30 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีกำรกู้ ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในระหว่ำงปี เพื่อน ำไป
จ่ำยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน และช ำระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้ หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินลดลงทัง้จ ำนวน 
เน่ืองจำกมีกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่รวมอยู่ในหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 

ณ สิน้ปี 2562 และ 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกบั 309.58 ล้ำนบำท และ 276.83 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตุ
หลกั ๆ ที่ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงเกิดจำก ผลขำดทนุในปี 2563 จ ำนวน 26.07 ล้ำนบำท  

กลุม่บริษัทมีภำระผกูพนัด้ำนหนีส้ิน และกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี ้

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทมีภำระผกูพนัในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงัสือค ำ้ประกนักบัหน่วยงำน
ตำ่ง ๆ  เช่น กำรไฟฟ้ำ กำรท่ำเรือ เป็นต้น และเพื่อค ำ้ประกนักำรปฎิบตัิงำนตำมสญัญำเป็นผู้ประกอบกำรขนสง่ รวมจ ำนวนเงิน 6.20 
ล้ำนบำท  

สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ 5.51 8.63 (19.40) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 16.97 10.05 35.55 

เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทนุ 2.42 (5.42) (2.12) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน (20.24) 3.63 (23.73) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (2.16) 6.45 9.56 

ในปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ ำนวน 9.56 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำกสำเหตุหลกั ๆ 
ดงันี ้

1. กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 35.55 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกรำยกำรหลกั คือ ผลขำดทุนสุทธิ 
19.40 ล้ำนบำท ปรับกระทบดอกเบีย้จ่ำยและค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยรวม 63.78 ล้ำนบำท เงินสดรับจำก



ภำษีเงินได้ 5.05 ล้ำนบำท จ่ำยภำษีเงินได้ 8.49 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำค้ำงช ำระลดลง 67.02 ล้ำนบำท และลกูหนี ้
กำรค้ำค้ำงช ำระลดลง 75.84 ล้ำนบำท ส่งผลให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี  2563 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 2.12  ล้ำนบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้อุปกรณ์ 
5.07 ล้ำนบำท  เงินสดรับจำกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1.70 ล้ำนบำท และกำรรับเงินปันผล  1.03 ล้ำนบำท 

3. กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 23.73 ล้ำนบำท  เกิดจำกรำยกำรหลัก คือ ได้รับเงินกู้ ระยะยำว   
89.72 ล้ำนบำท เพื่อจ่ำยเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 37.65 ล้ำนบำท จ่ำยเงิน
กู้ ยืมจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกันและเงินกู้ ระยะยำวรวม 31.52 ล้ำนบำท จ่ำยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
21.50 ล้ำนบำท และจ่ำยดอกเบีย้ 13.22 ล้ำนบำท  

แหล่งที่มาของเงนิทุน  

ณ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร มีวงเงิน 40 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีวงเงินกู้ ยืมคงเหลือที่ยังไม่ได้
ใช้  29.52 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 

2. ตัว๋สญัญำใช้เงิน มีวงเงิน 204.2 ล้ำนบำท และ 1.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีวงเงินตัว๋
สญัญำใช้เงินคงเหลือที่ยงัไม่ได้ใช้ 49.2 ล้ำนบำท และ 0.67  ล้ำนเหรียญสหรัฐ มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในบริษัทฯ และเพื่อใช้ในกำรลงทนุเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกู้ ยืมจะเป็นกำรออกตัว๋
สญัญำใช้เงินตำมจ ำนวนเงินที่ต้องกำรจะใช้ ซึง่มีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัที่ออกตัว๋สญัญำใช้
เงินแล้ว 

ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกธนำคำร รวม 90.435 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มียอด
คงเหลือ 80.20 ล้ำนบำท 

ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะน ำเงินให้บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกู้ ยืม จ ำนวน 20 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจ แม้กำรให้กู้จะไม่ได้เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น แตบ่ริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 5 ตอ่ปี 
ซึง่มำกกวำ่ต้นทนุในกำรจดัหำเงิน อีกทัง้บริษัทฯ ยงัพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรน ำเงินกู้ ไปใช้ในกำรขยำยกิจกำรของบริษัท
ย่อย ซึง่จะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทในอนำคตอีกด้วย  

การปฏบัิตติามเงื่อนไขการกู้ยมืที่ส าคัญ 

ในกำรกู้ ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บริษัทมีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนดงัตอ่ไปนี ้

1. อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2.0 เท่ำ และ 3.2 เท่ำ  
2. อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ไม่ต ่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทฯ ยงัคงด ำรงอตัรำส่วนดงักล่ำว และมีควำมสำมำถในกำรช ำระหนี ้และปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขกำรกู้ ยืมที่ส ำคญัได้ตำมสญัญำ อีกทัง้ยงัสำมำรถจดัหำแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมได้หำกมีกำรขยำยงำน หรือโครงกำรเพิ่มเติม 



อัตราส่วนทางการเงนิ 

  ณ สิน้ปี 2561, 2562 และ 2563 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.76 เท่ำ 0.84 เท่ำ และ 0.86 เท่ำตำมล ำดับ ซึ่ง
ใกล้เคียงกนัและเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยอตัรำส่วนสภำพคล่องในปี 2563 เพิ่มขึน้จำกปี 2562 เท่ำกบั 0.02 เท่ำ 
เน่ืองจำกมีหนีส้ินหมนุเวียนลดลงเน่ืองจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ลดลง 23.19 ล้ำนบำท  เกิดจำกกำรปรับโครงกำร
แหลง่เงินทนุใหม่ให้เหมำะสมกบักำรประกอบกิจกำรยิ่งขึน้  

วตัถปุระสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทนุที่ส ำคญัของบริษัทฯ คือกำรจดัให้มีซึง่โครงสร้ำงทนุที่เหมำะสมเพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมลูคำ่กำรถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทมีอตัรำส่วนหนีส้ินต่อทนุ
เท่ำกบั 1.74 นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทมีอตัรำส่วนเงินทนุหมนุเวียนเท่ำกบั 0.86 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทใช้เงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 96 ล้ำน
บำท เพื่อค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจำกธนำคำรเน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรพิจำรณำวำ่กำรบริหำรจดักำรทนุจะท ำได้คล่องตวัมำกขึน้ 
และถ้ำหำกน ำเงินฝำกธนำคำรดงักล่ำวไปรวมค ำนวณอตัรำส่วนเงินทนุหมนุเวียนจะท ำให้อตัรำส่วนเงินทนุหมนุเวียนเท่ำกบั 1.12  

บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 59.86 วัน 74.94 วัน และ 76.94 วัน ส ำหรับปี 2561, 2562 และ 2563 ตำมล ำดับ 
ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่ เพิ่มขึน้ในปี 2562 และ 2563 เป็นผลมำจำกยอดขำยของบริษัทย่อย GWM ที่เพิ่มขึน้มำก ซึ่ง
ระยะเวลำกำรเก็บหนีข้องลกูค้ำซึง่เป็นหน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนที่รอเงินอดุหนนุจำกรำชกำร ท ำให้ระยะเวลำเก็บหนี ้
เฉลี่ยเพิ่มขึน้ ประมำณ 3-17 วนั แต่ลกูหนีท้ี่มีระยะเวลำกำรรับช ำระเงินที่นำนนีไ้ม่มีหนีเ้สียแต่อย่ำงใด ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้
ยงัอยู่ในแนวนโยบำยกำรให้สินเช่ือแก่ลกูค้ำของบริษัท ที่บริษัทก ำหนดไว้คือมีระยะเวลำเฉล่ียไม่เกิน 90 วนั 

บริษัทมีระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระหนีเ้จ้ำหนีก้ำรค้ำเฉลี่ย 38-49 วนั และมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีส้ินต่ำง รวมทัง้ช ำระ
เงินกู้ ยืมภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยน ำเงินจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยงัมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือที่สำมำรถ
ใช้ได้เพิ่มเติม ทัง้นีบ้ริษัทฯค ำนงึถึงต้นทนุในกำรกู้ ยืม และหำแหล่งเงินทนุอื่นโดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น                 

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนทนุ  ณ สิน้ปี 2561, 2562 และ 2563 เท่ำกบั 1.28 เท่ำ 1.62 เท่ำ และ 1.74 เท่ำตำมล ำดบั ส ำหรับใน
ปี 2563 มีอตัรำส่วนที่เพิ่มขึน้จำกปี 2562 เน่ืองจำกกลุม่บริษัทมีส่วนทนุลดลง 32.75 ล้ำนบำท จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท
ย่อยประเทศอินโดนีเซีย ปิดบริษัทในประเทศเวียดนำม และมีผลขำดทุนในปี 2563 จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของไวรัส    
โคโรนำ 2019 ซึง่สง่ผลให้อตัรำส่วนหนีส้ินต่อทนุเพิ่มขึน้ 

  อัตรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้ปี 2561, 2562 และ 2563 1.29% , 3.96% และติดลบ 9.67%  ตำมล ำดับ เน่ืองจำก 
เน่ืองจำกมีผลก ำไรสทุธิในปี 2561 และ 2562 เท่ำกบั3.16 ล้ำนบำท และ 11.06 ล้ำนบำท ตำมล ำดบัและผลประกอบกำรขำดทนุ
สทุธิในปี 2563 เท่ำกบั 26.07 ล้ำนบำท  

ผลประกอบกำรปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิประมำณ 3.16  ล้ำนบำท และ  11.06 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  
ส่งผลให้อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร อตัรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนั ในปี 2561 และ 2562 จึงดีกว่ำเม่ือเปรียบเทียบกับปี 
2563  เน่ืองจำกกลุม่บริษัทฯ มีผลประกอบกำรขำดทนุ 



ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิหรือผลการด าเนินงานในอนาคต 

1. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ทัง้โลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และ    
ทัว่โลก เน่ืองจำกกระทบห่วงโซ่อุปทำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำดแคลนวสัดุ อุปกรณ์ และสินค้ำส ำเร็จรูปที่มีกำรขนส่งผ่ำน
ระบบโลจิสติกส์ กำรขนส่งถูกจ ำกัดเส้นทำง กำรขำดแคลนแรงงำนจำกกำรติดโรคหรือถูกกักตวัของผู้ที่มีควำมเสี่ยงจะ
ติดต่อโรค กำรถูกจ ำกัดกำรเข้ำถึงแหล่งผลิตต้นทำงของสินค้ำเน่ืองจำกถูกจ ำกัดในบำงพืน้ที่ที่มีกำรระบำด พฤติกรรม
และควำมเช่ือมัน่ของผู้บริโภคส่งผลต่อกำรใช้สินค้ำ หรือบริกำรในที่สำธำระณะ ซึ่งมีผลกระทบต่อภำคโลจิสติกส์ด้วย 
โดยกลุ่มบริษัท เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ และได้วำงแผนเร่งหำแนวทำงต่ำง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบั
กลุม่บริษัท 

2. รัฐบำลไทย ได้มีกำรประกำศแผนกำรลงทุน เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคม และด้ำนโลจิสติกส์ อย่ำง
ชดัเจน โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร ครอบคลมุทัง้กำรขนส่งทำงถนน ระบบรำง กำรขนส่งทำงน ำ้ และทำง
อำกำศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภำคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทัง้บริษัทฯด้วย 

3. กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 ส่งผลให้กำรค้ำขำย และกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศเพิ่มมำกขึน้ 
ซึง่จะเป็นโอกำสที่ดีที่จะท ำให้บริษัทฯ มีกำรขยำยกิจกรรมโลจิสติกส์ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ อีกทัง้ยงัเปิดโอกำส
ให้บริษัทฯ หำพนัธมิตรทำงกำรค้ำง่ำยขึน้ ซึง่เป็นหนึ่งในนโยบำยและเป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่ต้องกำรขยำยพนัธมิตรและ
เครือข่ำยในกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ  

หำกมีปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทฯ ได้มีโอกำสกำรลงทนุใหม่ ๆ ทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกัและจะพยำยำมใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ในทุก ๆ ด้ำน โดยเฉพำะควำมไม่
แน่นอนในเร่ืองตำ่ง ๆ เช่น สถำนกำรณ์กำรตลำด สภำพเศรษฐกิจ กฎระเบียบตำ่ง ๆ ซึง่สอดคล้องกบักำรก ำหนดนโยบำย 
และกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำน ซึ่งต้องค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนในระดบัประเทศ และ
ภมูิภำค เน่ืองจำกในปัจจบุนัทกุประเทศได้รับผลกระทบทัง้ในด้ำนบวก และด้ำนลบจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน ดงักล่ำว 

4. โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นหนึ่งในโครงกำรระดบัเมกะ
โปรเจกต์ภำยใต้นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องกำรจะพฒันำพืน้ที่และโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำง ๆ ของเขตเศรษฐกิจบริเวณ
ภำคตะวนัออกของไทยให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัที่สงูขึน้โดยในระยะแรกของโครงกำรนี ้จะเร่ิมต้นจำกพืน้ที่ในเขต
จงัหวดัชลบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรำ ซึง่เดิมก็เป็นเขตอตุสำหกรรมที่ส ำคญัที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศอยู่แล้ว เต็มไปด้วย
โรงงำนมำกมำยในนิคมอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ มีสนำมบิน รวมถึงมีท่ำเรือที่มีตู้สินค้ำผ่ำนมำกที่สดุเป็นอนัดบัที่ 22 ของ
โลก กำรลงทุนหลกั ๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนส ำหรับกำรเดินทำงและกำรขนส่ง ให้มี
ควำมพร้อมเพื่อรองรับและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยวมำกยิ่งขึน้ ซึ่งก็จะมีกำร
ร่วมทุนจำกทำงภำคเอกชนเข้ำมำด้วยในบำงโครงกำร ซึ่งมีกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
ดงักล่ำว รวมถึงภำคธุรกิจโลจิสติกส์ และรวมทัง้บริษัทฯด้วย 

 



ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

• รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 ซึง่ตรวจสอบ
โดย นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4807 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้
แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป  

• รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 ซึง่ตรวจสอบ
โดย นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4807 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้
แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีข้อมลูและเหตกุำรณ์ที่เน้น เก่ียวกบั 

• กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่ง
ของบริษัทดงักล่ำว บริษัทฯจ ำหน่ำยเงินลงทุนทัง้จ ำนวนในรำคำทุนโดยมีหุ้นสำมัญจ ำนวน 12,714,999 หุ้น 
มูลค่ำหุ้ นที่ตรำไว้หุ้ นละ 10 บำท รวมเป็นเงินทัง้หมด 127,149,990 บำท เม่ือวันที่  30 พฤศจิกำยน 2562    
บริษัทฯได้ท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นและได้มีกำรโอนหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นรำยดงักล่ำวแล้ว ทัง้นี ้ในสญัญำซือ้ขำยหุ้นได้
ระบุให้ผู้ ซือ้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำจ ำนวนสำมฉบับภำยในระยะเวลำสำมปีนับจำกวันท ำ
สญัญำโดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 นอกจำกนี ้บริษัทฯได้ท ำสญัญำจ ำน ำหุ้นกบัผู้ ถือหุ้นรำย
ดงักล่ำวเพื่อรับจ ำน ำใบหุ้นของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ส ำหรับกำรค ำ้ประกนักำรช ำระหนี ้
ของผู้ซือ้ บริษัทฯรับรู้ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ให้แก่ผู้
ถือหุ้ นรำยดังกล่ำวจ ำนวน 13 ล้ำนบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร และรับรู้ก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทนุดงักล่ำวจ ำนวน 16 ล้ำนบำท ในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีปัจจบุนั  

• กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัทในประเทศแห่ง
หนึง่ เม่ือวนัที่ 1 พฤษภำคม 2562 บริษัทฯได้ท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นกบับริษัทดงักล่ำวเพื่อจ ำหน่ำยเงินลงทนุใน
รำคำทนุโดยมีหุ้นสำมญั 599,999 หุ้น มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินทัง้หมด 5,999,990 บำท 
บริษัทฯได้รับช ำระเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเต็มจ ำนวนแล้วเม่ือวนัที่ 3 ตลุำคม 2562 โดยบริษัทฯรับรู้ก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทนุดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 11 ล้ำนบำทในงบก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีปัจจบุนั 

• รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 ซึง่ตรวจสอบ
โดย นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4807 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้
แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ



บริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีข้อมลูและเหตกุำรณ์ที่เน้น เก่ียวกบั 

• ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจบุนัยงัมีผลกระทบต่อหลำย
ธุรกิจและอตุสำหกรรม รวมถึงกิจกรรมทำงธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทซึง่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนำคตของกลุ่มบริษัท  ในระหว่ำงปี
ปัจจบุนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทตดัสินใจเลิกกิจกำรบริษัทย่อยในประเทศเวียดนำมและหยุดด ำเนินกิจกำร
ชัว่ครำวบริษัทย่อยสองแห่งในประเทศจีนเพื่อหยดุกำรรับรู้ผลขำดทนุและประเมินสถำนกำรณ์ นอกจำกนี ้กลุ่ม
บริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียทัง้หมดให้กับผู้ ถือหุ้นอีกท่ำนหนึ่งของบริษัทย่อย
เพื่อปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ ทัง้นี  ้กำรเลิกกิจกำร กำรหยดุด ำเนินกิจกำร
ชัว่ครำวและกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุของบริษัทย่อยมิได้มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินของ
กลุม่บริษัท เน่ืองจำกสดัส่วนรำยได้ของบริษัทย่อยทัง้สี่แห่งส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 27 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทมีกำร
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมลูค่ำของสินทรัพย์ 
ประมำณกำรหนีส้ินและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจใน
ประเด็นตำ่ง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง  

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” และ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบ      
โลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึง่ได้แก่ กำรวำงแผน, กำรจดักำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำให้แก่ลกูค้ำ เพื่อให้มัน่ใจ
ได้ว่ำกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำของลกูค้ำจำกต้นทำงจะไปสู่จุดหมำยปลำยทำงด้วยระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและด้วย ต้นทุนที่ต ่ำ
ที่สดุ โดยลกัษณะกำรให้บริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลกัคือ บริกำรรับจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ และ
บริกำรขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลำก – หำงพ่วง และรถกระบะ (พิกอปั) โดย บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งใน
ประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำก – หำงพ่วง ให้อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั ตัง้แตเ่ดือนมีนำคม 2559 เป็นต้นมำ  

 ในช่วงปลำยปี 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นกำรบริหำรงำนของบริษัทร่วม บริษัท เอสเอสเค  อินเตอร์         
โลจิสติกส์ จ ำกดั มีผลท ำให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และ SSK กลำยเป็นบริษัทย่อย และมีกำรลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่ม 1 บริษัท 
คือ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซึง่ประกอบกิจกำรเป็นตวัแทนขนส่งสินค้ำทำงทะเลให้สำยกำรเดินเรือแห่งหนึง่ 

 ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 บริษัทฯได้ซือ้หุ้นในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั เพิ่มจำกผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่ง มีผลให้บริษัทฯ
เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.80 และเม่ือวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ ำนวน 1.26 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อขยำยกิจกำรใน
ต่ำงประเทศ โดยในระหว่ำงปี บริษัทได้โอนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 0.42 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.57 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์   
บริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte.Ltd.ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ต่ำง ๆ 6 บริษัทในระหว่ำงปี 2561 คือ NCL International 
Logistics USA Inc.  ในประเทศสหรัฐอเมริกำ, Qingdao National Container Line Co.,Ltd. และ Ningbo NCL Inter Logistics 
Co.,Ltd. ในประเทศจีน,  LG Container Line Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร์, NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. ในประเทศ



เวียตนำม และ PT.NCL Inter Logistik Indonesia  ในประเทศอินโดนีเซีย ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2561 จะแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2561  และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2561 จะแสดงผลกำรด ำเนินงำนรวม
ของบริษัท และ บริษัทย่อย ดงักล่ำว 

 เม่ือวนัที่ 1 พฤษภำคม 2562 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั ทัง้จ ำนวน เน่ืองจำก 
บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุต่อเน่ือง และกำรด ำเนินงำนหลกัในส่วนที่เป็นตวัแทนมีรำยได้
และผลกำรด ำเนินงำนน้อยมำกเม่ือเทียบกบัรำยได้ของกลุ่มบริษัท ดงันัน้กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ 
จ ำกดั จงึไม่ได้มีผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินของกลุม่บริษัท และเม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท 
เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ทัง้จ ำนวน ส่งผลท ำให้บริษัทย่อยทัง้สองสิน้สดุกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนบัตัง้แต่วันที่
ดังกล่ำว และบริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte.Ltd.ได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 1 บริษัท คือ NCL International Logistics 
Private Limited ในประเทศอินเดีย ซึง่ยงัไม่ได้เร่ิมด ำเนินกำร 

 ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกับลูกค้ำซึ่งมีผล
บงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกบัผู้ใช้มำตรฐำน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ได้ขยำยวงกว้ำงในหลำยประเทศทัว่โลก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำรขนส่งสินค้ำ ท ำให้รำยได้ลดลงอย่ำงมำก ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯต้องตัดสินใจเลิกกิจกำรบริษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนำมและหยดุด ำเนินกิจกำรชัว่ครำวบริษัทย่อยสองแห่งในประเทศจีนเพื่อหยดุกำรรับรู้ผลขำดทนุหำกยงัด ำเนินธุรกิจ
ต่อและประเมินสถำนกำรณ์ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียทัง้หมดให้กบัผู้ ถือหุ้นอีก
ท่ำนหนึง่ของบริษัทย่อยเพื่อปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุม่บริษัทให้มีประสิทธิภำพมำก ทัง้นี ้กำรเลิกกิจกำร กำรหยดุด ำเนินกิจกำร
ชัว่ครำวและกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุของบริษัทย่อยมิได้มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัท เน่ืองจำก
สดัส่วนรำยได้ของบริษัทย่อยทัง้สี่แห่งส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 27 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของ
รำยได้รวมของกลุม่บริษัท  

ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 
1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หำเท่ำเทียม
กบัมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและ
กำรให้แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกับผู้ ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุง
กบัก ำไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลงังบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 



มกรำคม 2563 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แสดงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ต้นปี 2563 
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำนีม้ำถือปฏิบตัิไว้แล้วในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 4 

 



                                                                    บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2562, และ 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย์                         

สินทรัพย์หมนุเวียน                     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  34.41 4.67 40.86 5.03 50.42 6.65 3.67 0.66 14.15 2.24 11.71 1.76 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น – กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 8.45 1.15 6.70 0.82 6.58 0.87 7.76 1.39 15.25 2.42 7.81 1.18 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น – กิจกำรอื่น 217.38 29.51 296.72 36.52 205.68 27.15 108.98 19.55 121.02 19.20 96.93 14.61 

ลกูหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - - 31.15 3.83 40.40 5.33 - - 31.15 4.94 40.40 6.09 

สินค้ำคงเหลือ 3.59 0.49 3.23 0.40 4.34 0.57 - - - - - - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - 41.00 7.36 - - - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 12.17 1.65 5.51 0.68 4.83 0.64 5.07 0.91 4.84 0.77 4.45 0.67 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 276.00 37.47 384.17 47.28 312.25 41.21 166.48 29.87 186.41 29.57 161.30 24.31 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน             

เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั 85.04 11.55 86.96 10.70 96.52 12.74 76.16 13.67 78.58 12.46 87.33 13.16 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 6.59 0.89 6.26 0.77 6.80 0.90 5.10 0.92 5.10 0.81 5.10 0.77 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 195.03 34.99 91.22 14.47 124.12 18.71 
ลกูหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ-สทุธิจำกที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - - 83.38 10.26 39.26 5.18 - - 83.38 13.23 39.26 5.92 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - - - - - 20.00 3.01 
อสงัหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทนุ 14.73 2.00 11.89 1.46 71.12 9.39 14.73 2.64 11.89 1.89 71.12 10.72 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 318.96 43.30 182.23 22.43 121.40 16.02 83.34 14.95 147.05 23.32 87.73 13.22 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - - - - 61.89 8.17 - - - - 46.56 7.02 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 6.27 0.85 29.48 3.63 24.35 3.21 3.17 0.57 3.89 0.62 0.95 0.14 

ค่ำควำมนิยม 2.25 0.31 2.25 0.28 2.25 0.30 - - - - - - 

ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย 15.80 2.15 14.32 1.76 14.08 1.86 9.09 1.63 14.32 2.27 14.08 2.12 

ตารางสรุปงบการเงนิ 

78 



                                                                    บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 1.84 0.25 6.12 0.75 5.84 0.77 1.56 0.28 5.70 0.90 4.50 0.68 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอื่น 9.10 1.23 5.48 0.68 1.93 0.25 2.66 0.48 2.92 0.46 1.46 0.22 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 460.58 62.53 428.37 52.72 445.44 58.79 390.84 70.13 444.05 70.43 502.21 75.69 

รวมสินทรัพย์ 736.58 100.00 812.54 100.00 757.69 100.00 557.32 100.00 630.46 100.00 663.51 100.00 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

หนีส้ินหมนุเวียน      
        

   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 174.44 23.68 228.19 28.08 190.54 25.15 169.46 30.41 201.28 31.93 165.49 24.94 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น – กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 1.74 0.24 1.93 0.24 0.43 0.06 2.10 0.38 6.97 1.10 1.56 0.24 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น – กิจกำรอื่น 123.20 16.73 198.63 24.45 126.19 16.65 52.99 9.51 73.33 11.63 50.07 7.55 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 21.94 2.98 20.00 2.46 - - - - - - - - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระในหนึง่ปี 25.65 3.48 4.59 0.56 - - 1.00 0.18 4.54 0.72 - - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - - - - 21.78 2.87 - - - - 10.29 1.55 

เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 6.90 0.94 - - 15.15 2.00 3.60 0.64 - - 15.15 2.28 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 11.01 1.49 6.32 0.78 9.09 1.20 4.33 0.78 3.51 0.56 5.38 0.81 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 364.88 49.54 459.66 56.57 363.18 47.93 233.48 41.90 289.63 45.94 247.94 37.37 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน             

หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน-สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระ ภำยในหนึง่ปี 32.53 4.41 28.90 3.56 - - 1.86 0.33 28.84 4.58 - - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - - - - 38.69 5.11 - - - - 33.82 5.10 

เงินกู้ยืมระยะยำว-สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 3.22 0.44 - - 63.14 8.33 - - - - 63.14 9.51 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6.86 0.93 10.53 1.30 13.04 1.72 5.54 0.99 10.16 1.61 12.36 1.86 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 2.72 0.37 0.34 0.04 0.29 0.04 - - - - - - 



                                                                    บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 3.07 0.42 3.53 0.43 2.52 0.33 2.25 0.40 3.53 0.56 2.52 0.38 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 48.40 6.57 43.30 5.33 117.68 15.53 9.65 1.72 42.53 6.75 111.84 16.85 

รวมหนีส้นิ 413.28 56.11 502.96 61.90 480.86 63.46 243.13 43.62 332.16 52.69 359.78 54.22 

             

สว่นของผู้ ถือหุ้น                     

ทนุเรือนหุ้น                     

ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว 113.54 15.41 113.54 13.97 113.54 14.98 113.54 20.37 113.54 18.01 113.54 17.11 

สว่นเกินมลูค่ำหุ้นสำมญั 170.63 23.17 170.63 21.00 170.63 22.52 170.63 30.62 170.63 27.06 170.63 25.72 

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม             

     จดัสรรแล้ว-ส ำรองตำมกฎหมำย 10.73 1.46 11.05 1.36 11.35 1.50 10.73 1.93 11.05 1.75 11.35 1.71 

     ยงัไม่ได้จดัสรร (19.22) (2.61) (6.15) (0.76) (36.08) (4.76) 19.29 3.46 3.08 0.49 8.21 1.24 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น (2.14) (0.29) (4.36) (0.53) (4.72) (0.62) - - - - - - 

สว่นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย 49.76 6.75 24.87 3.06 22.11 2.92 - - - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 323.30 43.89 309.58 38.10 276.83 36.54 314.19 56.38 298.30 47.31 303.73 45.78 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 736.58 100.00 812.54 100.00 757.69 100.00 557.32 100.00 630.46 100.00 663.51 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้และต้นทนุ                        

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,119.14 92.99 1,153.01 90.79 780.76 88.33 705.97 100.00 654.27 100.00 544.18 100.00 

รำยได้จำกกำรขำย 84.43 7.01 117.01 9.21 103.19 11.67 - - - - - - 

ต้นทนุบริกำร (908.95) (75.52) (924.20) (72.77) (638.24) (72.20) (564.10) (79.91) (510.42) (78.01) (431.85) (79.36) 

ต้นทนุขำย (67.17) (5.58) (89.30) (7.03) (73.37) (8.30) - - - - - - 

ก าไรขัน้ต้น 227.45 18.90 256.52 20.20 172.34 19.50 141.87 20.09 143.85 21.99 112.33 20.64 

รำยได้อื่น 
 

15.79 
 

1.31 
 

36.79 
 

2.90 
 

33.21 
 

3.76 
 

5.42 
 

0.77 
 

13.03 
 

1.99 
 

30.07 
 

5.53 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (56.54) (4.70) (51.66) (4.07) (31.19) (3.53) (34.15) (4.83) (34.03) (5.20) (16.69) (3.07) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (170.58) (14.17) (223.48) (17.60) (190.11) (21.51) (99.28) (14.06) (133.16) (20.35) (112.60) (20.69) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 16.12 1.34 18.17 1.43 (15.75) (1.78) 13.86 1.97 (10.31) (1.58) 13.11 2.41 

รำยได้ทำงกำรเงิน 0.96 0.08 2.07 0.16 7.84 0.89 3.15 0.44 2.49 0.38 8.45 1.55 

ต้นทนุทำงกำรเงิน (12.64) (1.05) (12.69) (1.00) (13.06) (1.48) (7.14) (1.01) (7.48) (1.14) (10.71) (1.97) 

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรลงทนุในบริษัทร่วม 1.07 0.09 1.08 0.09 1.57 0.18 - - - - - - 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 5.51 0.46 8.63 0.68 (19.40) (2.19) 9.87 1.40 (15.30) (2.34) 10.85 1.99 

ภำษีเงินได้ (4.08) (0.34) 3.04 0.24 (4.83) (0.55) (3.47) (0.49) 2.45 0.37 (2.47) (0.45) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1.43 0.12 11.67 0.92 (24.23) (2.74) 6.40 0.91 (12.85) (1.97) 8.38 1.54 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่น 1.37  (2.16)  (0.53)  2.33  -  (0.16)  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2.80  9.51  (24.76)  8.73  (12.85)  8.22  

การแบ่งปันขาดทุน             
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3.16  11.06  (26.07)  6.40  (12.85)  8.38  

สว่นที่เป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (1.73)  0.61  1.84  -  -  -  

 1.43  11.67  (24.23)  -  -  -  

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม             

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4.53  8.89  (26.60)  8.73  (12.85)  8.22  

สว่นที่เป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (1.73)  0.62  1.84  -  -  -  

 2.80  9.51  (24.76)  -  -  -  

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนสว่นที่เป็นของบริษัท 0.007  (0.024)  (0.057)  0.015   (0.028) 
 

0.018  

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หน่วย : หุ้น) 439.45  454.15  454.15  439.45   454.15 
 

454.15  
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิก่อนภำษีเงินได้ 5.51 8.63 (19.40) 9.87 (15.30) 10.85 
รำยกำรปรับปรุง       
หนีส้ญูและ 
ค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (โอนกลบัรำยกำร) (2.43) (0.46) 0.71 (3.58) (0.25) (2.03) 

ตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย 0.12 - 0.15 0.12 - 0.15 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ 0.33 0.04 (0.04) 0.19 (0.25 ) 0.27 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อยที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (0.11) - - - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์รอกำรขำย - (1.96) - - - - 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ (0.79) 1.20 0.67 0.26 0.09 0.67 

ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ - 1.38 - - - - 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน - 6.07 - - - - 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ ส่วนปรับปรุงอำคำรและ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - - 0.67 - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 27.43 23.98 34.96 4.75 5.94 16.25 

ต้นทนุในกำรท ำรำยกำรตดัจ ำหน่ำย - - 0.09 - - 0.09 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสินค้ำคงเหลือ 0.02 0.01 0.01 - - - 

ค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหน้ำตดัจ่ำย 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2.13 5.25 3.30 1.63 4.61 3.00 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย - (27.18) (0.27) - 13.29 - 
สว่นแบ่ง (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (1.07) (1.08) (1.57) - - - 
เงินปันผลรับ - - - - (1.41) (1.03) 
รำยได้ทำงกำรเงิน (0.96) (2.07) (7.84) (3.15) (2.49) (8.45) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน 12.64 12.68 13.06 7.14 7.48 10.72 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินและสินทรัพย์
ด ำเนินงำน 42.95 26.62 24.63 17.36 11.84 30.62 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (31.10) (136.03) 75.84 (0.17) (18.07) 29.44 

สินค้ำคงเหลือ (0.17) 0.35 (1.11) - - - 

สินทรัพย์อื่น (1.99) 2.28 3.11 (0.99) (0.18) 3.08 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 7.35 124.91 (67.02) (7.40) 25.39 (28.38) 

หนีส้ินอื่น 4.31 (2.50) 2.65 0.36 0.40 (0.35) 

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำน 21.35 15.63 38.10 9.16 19.38 34.41 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

เงินสดรับดอกเบีย้ 0.94 1.58 0.89 0.76 1.34 0.76 

เงินสดรับภำษีเงินได้ 3.23 1.99 5.05 3.22 - 5.05 

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (8.55) (9.15) (8.49) (7.09) (6.92) (5.49) 

เงนิสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 16.97 10.05 35.55 6.05 13.80 34.73 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง - 18.00 - 2.44 18.00 - 

เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้อปุกรณ์ (2.86) (5.57) (5.07) (0.64) (16.11) (1.93) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 5.48 2.77 0.94 0.35 3.25 0.94 

เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (2.80) (1.55) (0.12) (1.91) (0.78) - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - - 1.70 - - 1.70 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ - - - - - (20.00) 

เงินสดจ่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - (18.25) (29.35) (32.90) 

เงินสดรับจำกกำรซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย 3.16 - - - - - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 1.51 7.68 - 1.51 6.00 - 

เงินสดลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย (1.66) (3.16) (0.60) - - - 

เงินสดรับดอกเบีย้ - - - 1.81 0.71 0.74 

เงินสดรับจำกเงินปันผล - 1.41 1.03 - 1.41 1.03 

เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้สว่นงำนธุรกิจ - (25.00) - - - - 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 2.42 (5.42) (2.12) (14.96) (16.87) (50.42) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั (0.41) (2.41) (9.56) (0.27) (2.42) (8.75) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) (28.13) 53.76 (37.65) (30.64) 31.82 (35.79) 

เงินสดจ่ำยคืนทนุให้สว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ - (14.28) - - - - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง) 1.94 1.31 (20.00) - - - 
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร (สทุธิ) จำกต้นทนุในกำร
ท ำรำยกำร) - - 89.72 - - 89.72 
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว (14.79) (5.99) (11.52) (10.40) (3.60) (11.52) 
เงินสดจ่ำยหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ (12.77) (12.56) (21.50) (0.96) (1.67) (9.66) 

เงินปันผลจ่ำย - (3.04) - - (3.04) - 

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (10.48) (13.16) (13.22) (7.07) (7.54) (10.75) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  

    
อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.76 0.84 0.86 0.71 0.64 0.65 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเร็ว (เท่ำ) 0.71 0.83 0.85 0.52 0.64 0.65 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.05 0.02 0.09 0.02 0.05 0.13 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ(เท่ำ) 6.10 4.87 4.74 7.05 5.79 6.46 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 59.86 74.94 76.94 51.80 63.05 56.48 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ (เท่ำ) 9.51 7.40 8.46 13.81 8.53 10.08 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 38.39 49.29 43.15 26.43 42.81 36.22 
วงจรเงินสด (วนั) 21.47 25.65 33.78 25.36 20.24 20.26 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
  

    
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 18.90 20.20 19.50 20.10 21.99 20.64 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน (%) 1.51 1.52 (1.60) 2.41 (1.58) 2.41 
อตัรำสว่นเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (ขำดทนุ) (%) 93.52 52.20 (250.71) 35.59 (133.80) 264.87 
 อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 0.28 0.87 (2.95) 0.91 (1.96) 1.54 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 1.29 3.96 (9.67) 2.25 (4.20) 2.78 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  

    
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 0.45 1.43 (3.32) 1.15 (2.16) 1.29 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 10.50 13.36 6.72 24.32 (6.00) 20.84 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เท่ำ) 1.72 1.69 1.17 1.29 1.13 0.89 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
  

    
อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่ำ) 1.28 1.62 1.74 0.77 1.11 1.18 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 1.54 1.51 (0.53) 2.71 (1.05) 2.00 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.44 0.61 0.97 1.12 1.77 1.76 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 0.00 0.64 0.00 0.00 0.64 0.00 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

เงินสดรับคำ่หุ้น 43.99 - - 43.99 - - 

เงนิสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (20.24) 3.63 (23.73) (5.08) 13.55 13.25 

ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินลดลง (1.20) (1.60) (0.32) - - - 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยน (0.12) (0.21) 0.18 - - - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (2.17) 6.45 9.56 (13.99) 10.48 (2.44) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 36.58 34.41 40.86 17.66 3.67 14.15 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 34.41 40.86 50.42 3.67 14.15 11.71 


