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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์(ตามบัญชี (2)) 
ของ 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 7/2564 ของบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัทเขา้ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital 
Marketing Services (“กิจการเป้าหมาย”) โดยการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบรษัิท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดั (“BOB”) (ซึง่ถือ
หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.00 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ ในกิจการเปา้หมาย ณ วนัท่ีมีการรบัโอนกิจการของ BOB) 
ภายใตก้ระบวนการรบัโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer - EBT) โดยมีมูลค่าการเขา้ลงทุนในกิจการ
เป้าหมายรวมทัง้สิน้เป็นมลูคา่จ านวน 250,189,432.20 บาท และบริษัทจะช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ 
BOB ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท 

โดยภายหลงัจาก BOB โอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่บริษัทแลว้ BOB จะยุติการประกอบธุรกิจและด าเนินการเลิก
กิจการ โดยในการช าระบญัชีของ BOB นัน้ ผูช้  าระบญัชีจะท าการกระจายหุน้สามญัของบริษัทที่ถือโดย BOB ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของ BOB ซึ่งไดแ้ก่ (1) นางสาวมณทิรา เจริญวลัย ์(2) นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ (3) นายภูริภทัร ์ปิตกานนัท ์
(รวมแลว้เรยีกวา่ “ผู้ถอืหุ้น BOB”) 

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส  าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศเร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเมื่อค านวณขนาดรายการเปรยีบเทยีบ
กบัสินทรพัยร์วมโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ซึ่งไดผ้่านการสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 25.18 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิ่งตอบแทน และ
เมื่อรวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นรอบ 6 เดือน ท าใหม้ีขนาดรายการรวมเท่ากับรอ้ยละ  26.36 ซึ่งมีขนาด
รายการมากกวา่รอ้ยละ 15 แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของสนิทรพัยร์วมของบรษัิท ดงันัน้ บรษัิทจึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงาน
และเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขัน้ต ่าตามบัญชี 1 ทา้ยประกาศของประกาศ เรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป และส่ง
หนงัสือแจง้สารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 2 ทา้ยประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท
ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสง่สารสนเทศขัน้ต ่าตาม
บญัชี 2 ทา้ยประกาศของประกาศเรือ่งไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้
ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  

ทัง้นี ้BOB และผูถื้อหุน้ BOB มิใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดย BOB และ/หรือผูถื้อหุน้ BOB ตกลงที่จะ
ไมส่ง่บคุคลเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทแตอ่ยา่งใด 
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อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทัง้หมดขา้งตน้เขา้ข่าย
เป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันัน้ บริษัทจะตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ดงันัน้ บรษัิทขอแจง้รายละเอียดการเขา้ลงทนุในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยการรบั
โอนกิจการทัง้หมด ตามประกาศเรือ่งไดม้าหรอืจ าหนา่ยไป ดงันี ้ 

1. สารสนเทศตามบัญชี (1) 

(1) วัน เดือน ปี ที่ท ารายการ 

บริษัทจะเขา้ลงนามในสญัญาโอนกิจการทัง้หมดกับบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากัด เมื่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวนัที่ 25 มกราคม 2565 มีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทรบัโอนกิจการเปา้หมายและออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อช าระราคาคา่ตอบแทนในการเขา้รบัโอนกิจการเป้าหมาย ทัง้นี ้บริษัท
คาดวา่จะด าเนินการรบัโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในไตรมาส 2 ของปี 2565  

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทจดทะเบียน 

ผูโ้อน   : บรษัิท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดั 

ผูร้บัโอน  : บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  

ความสมัพนัธ ์ : ผูโ้อนไมเ่ขา้ขา่ยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั หรอืมีความสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษัิท 

รายละเอียดเบือ้งตน้ของผูโ้อน 
ช่ือบรษัิท : บรษัิท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดั 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105564114492 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทนุในกิจการอื่น (Holding Company) 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ฯ : 2521/55-56 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 
รายช่ือกรรมการ : นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์
กรรมการลงช่ือผกูพนับรษัิท : นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 25,500,000 บาท  
จ านวนหุน้สามญัที่ออกและ
ช าระแลว้ 

: 255,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

รายช่ือผูถื้อหุน้ : ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ผูถื้อหุน้ของ BOB มีดงันี ้
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ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1. นางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์ 105,000 41.18 

2. นางสาวยลสริ ิสยามวาลา 100,000 39.21 

3. นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์ 50,000 19.61 

รวม  255,000  100.00 

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

บริษัทมีความประสงค์จะเขา้ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ด้วยการรับโอน
กิจการทัง้หมดของ BOB ซึ่งหมายถึงทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของ BOB ที่มีอยู่
ในปัจจุบนัและที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้BOB ไม่มีหนีส้ินใดๆ และมีทรพัยส์ินอย่างเดียว คือ หุน้
ของบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร ์ค จ ากัด (“CDN”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับ Digital Marketing 
Services จ านวน 125,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.00 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ ณ วนัที่มี
การรบัโอนหุน้สามญัของ CDN และจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่วใหแ้ก่ BOB ดว้ยการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ในรูปแบบ
การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อช าระคา่ตอบแทนดงักลา่ว โดยราคา
เสนอขายตอ่หุน้จะเทา่กบัรอ้ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ) 
(“ราคาเสนอขาย”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไมต่  ่ากวา่ 3.45 บาทต่อหุน้ ซึ่งค านวณจากราคา
ถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษัิทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัก่อนวนัจดัประชมุคณะกรรมการ
บรษัิท (ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้
สามัญของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาท หารด้วยราคาเสนอขาย
ดงักลา่ว โดยการเพิ่มทนุดงักลา่วตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สยี
เป็นฐานในการนบัคะแนน ซึง่จะจดัขึน้ในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 วนัท่ี 25 มกราคม 2565 

ทัง้นี ้BOB จะด าเนินการเลิกบริษัทภายหลงัการรบัโอนกิจการของบริษัทเสร็จสิน้แลว้ เพื่อใหก้ารรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีอากรของประมวลรษัฎากร ซึ่งภายหลงัจากการด าเนินการแจกจ่าย
ทรพัยส์ินภายใน BOB แลว้ จะสง่ผลใหหุ้น้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,518,676 หุน้ดงักลา่วขา้งตน้ จะถกูโอนไป
ยงัผูถื้อหุน้ BOB โดยบรษัิทจะมีโครงสรา้งการถือหุน้ก่อนและหลงัการรบัโอนกิจการ ดงันี ้ 
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ผู้ถอืหุ้น 

โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 
ก่อนการเขา้ท ารายการ 

 (ณ วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564) 

โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 
ภายหลังการเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1. นาย กิตติ พวัถาวรสกลุ 72,866,974  15.63 72,866,974 13.53 

2. นาง ละออ ตัง้คารวคณุ 22,000,000  4.72 22,000,000 4.08 

3. น.ส. ฟา้ใส พวัถาวรสกลุ 16,777,500  3.60 16,777,500 3.12 

4. นาย สญัชวลั อิงคภาคย ์ 13,475,100  2.89 13,475,100 2.50 

5. น.ส. สริิลกัษณ ์เดชธ ารง 13,357,400  2.87 13,357,400 2.48 

6. บรษัิท  ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 11,282,465  2.42 11,282,465 2.10 

7. น.ส. พทัธธี์รา หอมวิไล 10,256,200  2.20 10,256,200 1.90 

8. นาง กวิสรา พฒันเจรญิ 9,600,000  2.06 9,600,000 1.78 

9. นาง นวพร รตันชยักานนท ์ 8,879,800  1.90 8,879,800 1.65 

10. นาย วิศิษฎ ์ประสทิธิศิรกิลุ 6,587,154 1.41 6,587,154 1.23 

11. นาย วิชยั ดา่นรตันะ 6,000,000 1.29 6,000,000 1.11 

12. นาง นธีรา บรริกัษ์คเูจรญิ 6,000,000 1.29 6,000,000 1.11 

13. นางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์ - - 29,860,632 5.54 

14. นางสาวยลสริ ิสยามวาลา - - 28,438,696 5.28 

15. นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์ - - 14,219,348 2.64 

อื่นๆ 269,069,655 57.72 269,069,655 49.95 

รวม  466,152,248  100.00 538,670,924 100.00 

หมายเหต:ุ 1. โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ปรบัปรุงดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จดัสรรและเสนอ
ขายใหแ้ก่นักลงทุนตามขอ้ 11. นาย วิชัย ด่านรตันะ จ านวน 6,000,000 หุน้ และ 12. นาง นธีรา 
บรริกัษ์คเูจรญิ จ านวน 6,000,000 หุน้ ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564  

2. ค านวณบนสมมติฐานวา่บรษัิทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,518,676 หุน้ ใหแ้ก่ BOB และ 
BOB ไดย้ตุิการประกอบธุรกิจและด าเนินการเลกิกิจการและผูช้  าระบญัชีไดท้ าการกระจายหุน้สามญั
ของบรษัิทท่ีถือโดย BOB ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ BOB เรยีบรอ้ยแลว้ 
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โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ  

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลังเข้าท ารายการ 

 

 

 

 

 

ขนาดของการท ารายการ 

การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมของบรษัิท 
งวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณดงัตอ่ไปนี ้

เกณฑค์ านวณ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Asset, NTA) 
ขนาดของรายการ = (NTA กิจการท่ีเขา้ลงทนุ x สดัสว่นท่ีไดม้าหรอืจ าหนา่ยไป) / NTA ของบรษัิท 

= (189.65 ลา้นบาท x รอ้ยละ 25.00) / 253.13 ลา้นบาท 
= รอ้ยละ 18.73 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 
ขนาดของรายการ = (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทที่ท  ารายการ x สดัสว่นการถือหุน้) / ก าไร

สทุธิจากการด าเนินงานของบรษัิทจดทะเบียน 
= (23.18 ลา้นบาท x รอ้ยละ 25.00) / 74.04 ลา้นบาท 
= รอ้ยละ 7.83 

บริษทัย่อย  
NCL INTER LOGISTIC (S) PTE., LTD 

บริษทัร่วม 
บรษิทั ซมิ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

บริษทัย่อย 
บรษิทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 

100.0% 52.8% 51.0% 

บริษทัร่วม  
บรษิทั ชสี ดจิติอล เน็ตเวริค์ จ ำกดั 

25.0 % 

NCL BOB 

บริษทัย่อย  
NCL INTER LOGISTIC (S) PTE., LTD. 

บริษทัร่วม 
บรษิทั ซมิ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

บริษทัย่อย 

บรษิทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 

100.0% 52.8% 51.0% 

บริษทัร่วม  
บรษิทั ชสี ดจิติอล เน็ตเวริค์ จ ำกดั 

25.0 % 

NCL 
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3. เกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทน 
ขนาดของรายการ = มลูคา่ที่จ่ายหรอืไดร้บั / สนิทรพัยร์วมของบรษัิทจดทะเบียน 

= 250.19 ลา้นบาท / 993.42 ลา้นบาท 
= รอ้ยละ 25.18 

4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ท่ีออกช าระ 
ขนาดของรายการ = จ านวนหุน้เพิ่มทนุเพื่อช าระคา่สนิทรพัย ์/ จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบรษัิท 

= 72.52 ลา้นหุน้ / 454.15 ลา้นหุน้ 
= รอ้ยละ 15.97 

หมายเหต:ุ ไม่นบัรวมหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่ นาย วิชยั ด่านรตันะ จ านวน 6,000,000 หุน้ และ 
นาง นธีรา บรริกัษ์คเูจรญิ จ านวน 6,000,000 หุน้ ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 

การค านวณขนาดรายการของเงินลงทนุยอ้นหลงั 6 เดือน 

วนั เดือน ปี รายการ 
ขนาดรายการตามเกณฑ ์(รอ้ยละ) 

NTA ก าไรสทุธิ 
มลูคา่รวม
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่หุน้ท่ี
ออกช าระ 

16 สงิหาคม 2564 การรว่มลงทนุกบับรษัิท
จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ แหง่หนึง่
ตามมติคณะกรรมการ
บรษัิทครัง้ที่ 5/2564 

- - 1.18 - 

1 ธนัวาคม 2564 การลงทนุในบรษัิท ชีส 
ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั 

18.73 7.83 25.18 15.97 

รวมขนาดรายการตามเกณฑ ์ 18.73 7.83 26.36 15.97 

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ขา่ยเป็นการ
ไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้า
หรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศเร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดย
เมื่อค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบกบัสินทรพัยร์วมโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท  งวด 9 เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งไดผ้่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุ
เทา่กบัรอ้ยละ 25.18 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทน และเมื่อรวมกบัขนาดรายการไดม้าซึง่สินทรพัยใ์นรอบ 6 
เดือน ท าใหม้ีขนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 26.36 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
50 ของสินทรพัยร์วมของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศ
ขัน้ต ่าตามบญัชี 1 ทา้ยประกาศของประกาศเรือ่งไดม้าหรอืจ าหนา่ยไป และสง่หนงัสอืแจง้สารสนเทศขัน้ต ่าตาม
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บญัชี 2 ทา้ยประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 2 ทา้ย
ประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทัง้หมดขา้งตน้เขา้ข่าย
เป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญัติบรษัิท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
ดงันัน้ บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สยี
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

บรษัิทไมม่ีความสมัพนัธใ์ด ๆ กบั BOB แตภ่ายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทแลว้ บคุคลดงักลา่ว
จะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดย BOB จะถือหุน้ของบรษัิทคิดเป็นรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท (หลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ของบรษัิท) ซึง่ BOB จะไมม่ีการเสนอช่ือบคุคลที่
เป็นตวัแทนเขา้มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษัิทแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ การออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของ
บรษัิทจดทะเบียน ตามนยัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 

(4) รายละเอียดสินทรัพยท์ี่ได้มา  

บริษัทจะรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BOB ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ใน CDN ณ วนัที่มีการโอนกิจการ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั Digital Marketing Services โดยแบง่บรกิารออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ธุรกิจใหบ้รกิารระบบสนบัสนนุการใหบ้รกิารดิจิทลัคอนเทนต ์(Digital Content Gateway) 

CDN เป็นผูใ้หบ้ริการระบบสนบัสนนุการให้บริการดิจิทลัคอนเทนตใ์นประเทศไทย ดว้ยแพลตฟอรม์
บริหารจดัการคอนเทนต ์ขอ้มลู ข่าวสาร สาระ และความบนัเทิงที่ครอบคลมุครบวงจร สามารถรองรบั
การเปลี่ยนผ่านรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ไดห้ลากหลายและขยายขอบเขตการใหบ้ริการไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
เพือ่ตอบสนองทกุไลฟ์สไตลใ์นยคุดิจิทลั (Digital Content Gateway) โดยมีลกัษณะเดน่ดงันี ้

• เป็นศนูยร์วมการเช่ือมโยงเครือข่ายของผู้ผลิตคอนเทนต ์(Content Partner) ใหเ้ขา้กบัผูใ้หบ้รกิาร 
(Provider) ทัง้หมดในประเทศไทย โดยการใชเ้ทคโนโลยีแบบตวักลาง (Middleware) เพื่อใหก้าร
เช่ือมโยงเป็นไปอยา่งราบรืน่และรวดเรว็  

• มีระบบคดักรองรายการสมคัรรบับริการดิจิทลัคอนเทนตผ์่านช่องทางออนไลน ์(Mobile Portal) 
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ขึน้มาเพื่อใชส้  าหรบัการสมคัรรบับรกิารทัง้หมดที่มาจากช่องทางออนไลนส์  าหรบัผูใ้หบ้รกิารดิจิทลั
คอนเทนตร์ายอื่นๆ ที่ใหบ้รกิารรว่มกบัโอเปอเรเตอร ์โดยระบบดงักลา่วเป็นระบบที่สามารถปอ้งกนั
การทจุรติทางดิจิทลั (Fraud Protection) 

• มีระบบการช าระเงินค่าบริการหรือสินค้าผ่านช่องทางการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บน
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีใหแ้ก่โอเปอเรเตอรร์ายเดิม ส าหรบัการซือ้บรกิารดิจิทลับนแอปพลเิคชั่น  

• มีระบบจัดเก็บขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูล (Big Data) ส าหรบัสมคัรสมาชิกทัง้หมดในระบบที่ใช้
งานผ่าน CDN Gateway โดยรวมถึงการท าระบบช าระเงินและเรียกเก็บเงิน (Clearing House) 
ใหแ้ก่ผูผ้ลติคอนเทนต ์(Content Partner) 

2. ธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Based Digital Solution) 

บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัองคก์ร ต่อยอดจากความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมโยงเครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี CND ไดร้บัความไวว้างใจ
จากภาครัฐและเอกชนให้พัฒนาเครือข่ายขนาดใหญ่ , ดิจิทัลคอนเทนต์, แพลตฟอรม์การตลาด
ออนไลน,์ และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ 

3. ธุรกิจสือ่และโฆษณาออนไลน ์(Digital Agency) 

Digital Agency หรอื บรกิารวางแผน, จดัท า, และบรหิารสือ่โฆษณาออนไลนแ์บบ One-Stop Service 
เพื่อใหก้ารประชาสมัพนัธ์เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ นอกจากนี ้CDN ยงัเป็นเจา้ของเว็บไซตไ์ลฟสไตล์
คอนเทนตร์ายแรกๆของประเทศไทยอยา่ง edtguide.com ซึง่ถือเป็นอีกหนึง่เครือ่งมือในการสื่อสารกบั
กลุม่วยัรุน่ท่ีมีประสทิธิภาพอยา่งยิ่งในยคุดิจิตอล 

ข้อมูลทั่วไปของ CDN 

ช่ือกิจการ : บรษัิท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105547092109 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 8 กรกฎาคม 2547 
ที่ตัง้ : 2521/55 – 56 ถนนลาดพร้า ว  แขวงคลอง เต้าคุณสิ งห์  เ ขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 50,000,000 บาท  
จ านวนหุน้สามญัที่ออกและ
ช าระแลว้ 

: 500,000 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  

 คณะกรรมการของ CDN 

คณะกรรมการของ CDN ประกอบดว้ย นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์
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รายช่ือผูถื้อหุน้ของ CDN ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1. บรษัิท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดั  255,000  51.0000 

2. บรษัิท บี แอนด ์โอ โฮลดิง้ จ ากดั  249,999 49.9998 

3. นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์  1  0.0002 

รวม  500,000  100.0000 

หมายเหต ุ1. รายช่ือของผูถื้อหุน้ของบรษัิท บี แอนด ์โอ โฮลดิง้ จ ากดั ประกอบดว้ย (1) นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์
ถือหุน้รอ้ยละ 61.22 (2) นางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์ถือหุน้รอ้ยละ 20.41 และ (3) นางสาวยลสิริ 
สยามวาลา ถือหุน้รอ้ยละ 18.37  

2. ณ วนัท่ีมีการโอนกิจการทัง้หมดของ BOB สดัสว่นการถือหุน้ของ BOB ใน CDN จะอยูท่ี่ 125,000 
หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของ CDN 

รายช่ือผูถื้อหุน้ของ CDN หลงัการเขา้ท ารายการ 

ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1. บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  125,000  25.0000 

2. บรษัิท บี แอนด ์โอ โฮลดิง้ จ ากดั  374,999  74.9998 

3. นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์  1  0.0002 

รวม  500,000  100.0000 

 

ขอ้มลูงบการเงินของ CDN 
 หนว่ย: ลา้นบาท 

รายการ 
ส าหรับงวดปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ    
สินทรัพย ์    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 29.35 80.56 117.03 
ลกูหนีก้ารคา้ 44.58 40.59 31.44 
ลกูหนีอ้ื่น - 0.99 3.32 
สนิทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา - รายไดค้า้งรบั 51.96 27.86 20.43 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.47 1.34 2.19 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 127.36 151.35 174.40 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    
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 หนว่ย: ลา้นบาท 

รายการ 
ส าหรับงวดปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 12.70 12.70 12.70 
เงินลงทนุระยะยาว 0.02 0.02 0.02 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 37.35 35.47 34.15 
สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - - 7.21 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 1.19 1.07 8.12 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั - 41.50 31.65 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.30 0.35 1.15 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 1.70 0.49 0.39 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 53.26 91.60 95.39 
รวมสินทรัพย ์ 180.62 242.95 269.79 
    
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

5.00 - 20.23 

เจา้หนีก้ารคา้ 20.11 26.22 7.82 
เจา้หนีอ้ื่น 9.66 10.42 6.29 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

2.88 3.08 4.07 

หนีส้ินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

1.16 1.08 2.24 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17.54 0.39 0.91 
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 0.72 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 5.21 4.65 3.38 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 61.55 45.84 45.65 
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14.38 11.30 10.79 
หนีส้นิตามสญัญาเช่า  2.47 1.32 5.36 
ประมาณการหนีส้นิส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 1.25 1.55 1.87 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 18.10 14.17 18.02 
รวมหนี้สิน 79.65 60.00 63.66 
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 50.00 50.00 50.00 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม    
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 หนว่ย: ลา้นบาท 

รายการ 
ส าหรับงวดปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ทนุส ารองตามกฏหมาย 5.00 5.00 5.00 
ที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 45.97 127.95 151.13 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 100.97 182.95 206.13 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 180.63 242.95 269.79 
    
งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 270.81 199.23 108.71 
รายไดค้า่นายหนา้ 71.30 189.86 129.73 
รายไดอ้ื่น 2.76 2.88 3.31 
รวมรายได้ 344.87 391.97 241.75 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 205.65 220.67 143.72 
คา่ใชจ้่ายในการขาย 15.57 13.26 15.57 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 51.30 54.33 51.30 
ตน้ทนุทางการเงิน 1.49 1.36 1.49 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 11.99 20.39 6.49 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 39.52 81.97 23.18 

หมายเหต:ุ 1. งบการเงินของ CDN งวดปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั  

2. งบการเงินของ CDN งวดปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ตรวจสอบโดย บรษัิท เอสทีโอ  
แอดไวซอรี่ จ ากดั 

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการช าระราคา 

บริษัทจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าวใหแ้ก่ BOB ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทในจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อช าระค่าตอบแทนดงักล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบั
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคา
เสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอ
ขายดงักลา่วจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ ซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการ  (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง  
30 พฤศจิกายน 2564) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขาย มีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้
สามญัของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมลูคา่รายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักลา่ว 
โดยการเพิ่มทนุดงักลา่วตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
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ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน ซึง่จะจดัขึน้ในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 วนัท่ี 25 มกราคม 2565 

(6) มูลค่าของสินทรัพยท์ี่ได้มา 

ภายหลงัจากที่บรษัิทไดร้บัโอนกิจการจาก BOB บรษัิทจะไดหุ้น้สามญัของ CDN จ านวน 125,000 หุน้ มลูคา่หุน้
ที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของ CDN มูลค่าเท่ากับ 
250,189,432.20 บาท  

(7) เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรบัการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BOB เป็นราคาที่ก าหนดขึน้จากการเจรจาและตกลง
ร่วมกันของคู่สัญญาและอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach: DCF) ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดีตและประมาณการเติบโตของ CDN โดยบริษัทเห็น
ว่าการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีดงักล่าวเป็นวิธีที่สามารถสะทอ้นถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของ 
CDN โดยมีมลูคา่ยตุิธรรมของกิจการระหวา่ง 822.56 ลา้นบาท ถึง 1,277.52 ลา้นบาท จากการประเมินของฝ่าย
จดัการของบรษัิท 

(8) ผลประโยชนท์ี่คาดว่าบริษัทจะได้รับ 

เนื่องจากในปัจจุบนัผลประกอบการธุรกิจหลกัของบริษัทไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 สง่ผลใหบ้รษัิทมีความเสีย่งของความไมส่ม ่าเสมอของรายไดแ้ละก าไร ดงันัน้ บรษัิทจึง
มีความประสงคท์ี่จะลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการด าเนิน
กิจการของบรษัิทไดใ้นระยะยาว โดยบรษัิทมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพของ CDN ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจประเภท 
Digital Marketing Services โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดีตและแนวโนม้ของอุตสาหกรรมที่จะ
เติบโตในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทคาดการณว์า่ CDN จะสามารถสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีใหแ้ก่บริษัทในระยะยาว 
รวมทัง้สรา้งโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ 

(9) แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการท ารายการ 

บริษัทเลือกใชว้ิธีการช าระราคาค่าตอบแทนการลงทุนในกิจการเป้าหมายดว้ยวิธีการแลกหุน้ (Share Swap) 
แทนการช าระด้วยเงินสด  (Payment in Kind) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ BOB ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) คิดเป็นรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบริษัท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้) เพื่อเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการไดม้าซึ่งการรบั
โอนกิจการทั้งหมดของ BOB (Entire Business Transfer) อันได้แก่ หุ้นสามัญในสัดส่วนรอ้ยละ 25.00 ของ 
CDN โดยมีมลูคา่สิง่ตอบแทนการรบัโอนกิจการคิดเป็นจ านวน 250,189,432.20 บาท 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ BOB ดงักลา่วเป็นการลดภาระของบริษัทในการจดัหา
แหลง่เงินทนุ และยงัท าใหบ้รษัิทไมต่อ้งใชเ้งินสดในการช าระคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงไมต่อ้ง
จดัหาแหลง่เงินทนุจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ซึ่งจะสง่ผลต่ออตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ของ
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บรษัิทและสง่ผลใหบ้รษัิทมีโครงสรา้งทางการเงินท่ีดีขึน้ 

(10) รายละเอียดหลักทรัพยท์ี่ออกเป็นการตอบแทนการท ารายการ 

ในการช าระมลูคา่ตอบแทนจากการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BOB บรษัิทจะช าระคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดดงักลา่ว ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทในจ านวนไมเ่กิน 72,518,676 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อช าระ
ค่าตอบแทนดงักลา่ว โดยราคาเสนอขายตอ่หุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
ก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึง่จะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มี
มติอนมุตัิการเขา้ท ารายการ) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.45 บาทต่อหุน้ ซึ่งค านวณ
จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัก่อนวนัจัดประชุม
คณะกรรมการ (ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขาย มีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้
สามญัของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมลูคา่รายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักลา่ว 
โดยการเพิ่มทนุดงักลา่วตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนซึง่จะจดัขึน้ในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 วนัท่ี 25 มกราคม 2565 

(11) เงือ่นไขในการท ารายการ 

1. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทมีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทเขา้ท าการลงทนุในหุน้สามญัของ CDN ภายใตก้ระบวนการ
ท า EBT ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รวมทัง้ อนมุตัิเรื่องต่าง  ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวขอ้งกบัการท า
รายการดงักลา่ว โดยบริษัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดภายใต ้EBT ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 

2. ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่ มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

3. บริษัทไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บรษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก่อนการเสนอ
ขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดั 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ  BOB มีมติอนุมัติการโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่บริษัท 
รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการ และเอกสารอื่นๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวขอ้งกับการท ารายการ
ดงักลา่ว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ลงทนุในหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทส าเรจ็ลลุว่ง  

5. บริษัทและ BOB ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่จะตอ้งปฏิบตัิก่อนการเขา้ท ารายการภายใต้
สญัญาโอนกิจการทัง้หมด  

ทัง้นี ้เง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการท ารายการอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามที่คูส่ญัญาจะเจรจาและตกลงกนัตอ่ไป 
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(12) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งจะ
สามารถสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีใหแ้ก่บริษัทในระยะยาว รวมทัง้สรา้งโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีจาก
การลงทนุ โดยการพิจารณาจะค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่คาดวา่จะไดร้บั ความเป็นไปไดใ้นการพฒันา รวมถึง
ความเสี่ยงในดา้นตา่งๆ คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นวา่การลงทนุในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิท ท าใหบ้รษัิทมีรายไดเ้พิ่มขึน้ ซึง่จะน าไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

(13) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12 

คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท 

2. ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลในสารสนเทศฉบบันีด้ว้ยความระมดัระวงั และขอรบัรองว่าขอ้มูลใน
สารสนเทศฉบบันีถู้กตอ้ง ครบถว้น ไม่มีขอ้ความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเวน้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่ง
จ าเป็นตอ้งมี หรอืตอ้งระบไุว ้ตลอดจนไมม่ีขอ้ความที่อาจท าใหผู้ถื้อหุน้ส  าคญัผิดในสาระส าคญั 

3. คุณสมบัตขิองผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเหน็เกี่ยวกับการท ารายการ 

-ไมม่ี- 

4. รายละเอียดหนี้สนิทั้งหมดของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปัจจุบัน และหนี้สนิที่มีแนวโน้มจะเกิดขึน้ใน
อนาคต 

4.1 ยอดรวมตราสารหนีข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

- ไมม่ี - 

4.2 ยอดรวมของเงินกูท้ี่มีก าหนดระยะเวลาของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ ภาระการ
น าสนิทรพัยว์างเป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 หนว่ย: พนับาท 

เงนิกู้ล าดับที ่
งบการเงนิรวม 

30 กนัยายน 2564 
1 488 

2 10,000 

3 19,791 

4 20,000 

5 47,130 

รวม 97,409 
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทส าหรบัวงเงินกูท้ี่ 1 3 และ 5 ค า้ประกันโดยการจดจ านองที่ดิน
พรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง รถหวัลากหางพว่งบางสว่นและเงินฝากธนาคารของบรษัิท 

4.3 ยอดรวมหนีส้ินประเภทอื่นของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชีและภาระการน าสนิทรพัยว์าง
เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 หนว่ย: พนับาท 

ประเภทหนี้สนิ 
งบการเงนิรวม 

30 กนัยายน 2564 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 185,995 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 12,288 
รวม 198,283 

วงเงินเบิกเกินบญัชี ตั๋วสญัญาใชเ้งินและวงเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารของกลุม่บรษัิทค า้ประกนัโดยที่ดิน
พรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง รถหวัลากหางพว่งบางสว่นและเงินฝากธนาคารของกลุม่บรษัิท 

 หนว่ย: พนับาท 

ประเภทหนี้สนิ 
งบการเงนิรวม 

30 กนัยายน 2564 
เจา้หนีก้ารคา้ 159,128 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 27,711 
เจา้หนีอ้ื่น 60,441 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น 247,280 

4.4 หนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหนา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

- ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษัิทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวนเงิน 3.15 ลา้นบาท 

- ภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทนุท่ียงัไมเ่รยีกช าระ 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปรม์ีส่วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรียกช าระจาก
บรษัิทยอ่ยอื่นดงันี ้

บริษัท 30 กนัยายน 2564 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. 4.2 ลา้นหยวน 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. 3.6 ลา้นหยวน 
NCL International Logistics Private Limited      4.7 ลา้นรูปีอินเดีย 
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกจิของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) 
ประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัการระบบโลจิสติกส ์(Logistics Service Provider) และผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอก
เลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และจัดจ าหน่ายครุภณัฑท์างการแพทยส์  าหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

1. ใหบ้ริการจดัการระบบโลจิสติกส ์(Logistics Service Provider) ซึ่งไดแ้ก่ การวางแผน การจัดการ รวมถึง
การเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ากระบวนการเคลื่อนยา้ยสินคา้ของลกูคา้จาก
ตน้ทางจะไปสูจ่ดุหมายปลายทางดว้ยระยะเวลาที่สัน้ท่ีสดุและดว้ยตน้ทนุท่ีต ่าที่สดุ  

 การใหบ้รกิารของกลุม่บรษัิทแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุม่หลกั คือ การใหบ้รกิารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศและการ
ใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่การใหบ้รกิารมีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 การใหบ้ริการจดัการขนสง่ระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ การเป็นผูบ้ริหารจดัการใหเ้กิดการเคลื่อนยา้ยสินคา้จาก
จุดขนถ่ายสินคา้เพื่อสง่ออกจากประเทศไทยไปสูย่งัจดุหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศ
ซึ่งครอบคลมุทกุเสน้ทางการคา้หลกัทั่วโลก และการเป็นผูบ้ริหารจดัการการเคลื่อนยา้ยสินคา้จากประเทศ
ต่าง ๆ มาสู่จุดขนถ่ายสินคา้เขา้ประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการใหบ้ริการจัดการขนส่งทัง้ทางทะเลและทาง
อากาศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผูใ้หบ้ริการจดัการขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะ
จดัหาระวางเรือหรือเครื่องบินรวมทัง้ตูค้อนเทนเนอรจ์ากผูป้ระกอบการขนสง่ อนัไดแ้ก่ บริษัทเรือหรือสาย
การบินเพื่อใหบ้ริการแก่ลกูคา้ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัไดม้ีการประสานงานกบัพนัธมิตรในประเทศตา่ง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการเคลื่อนยา้ยสินคา้จากทา่เรอืหรือสนามบินในต่างประเทศไปยงัจุดหมายปลายทาง
ที่อยูภ่ายในประเทศตา่ง ๆ นัน้ไดอ้ีกดว้ย 

การใหบ้รกิารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศของกลุม่บรษัิทสามารถแบง่ตามวิธีการขนสง่ไดด้งันี  ้

1) การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล : ปัจจุบนักลุ่มบริษัทมีการใหบ้ริการจัดการขนสง่ทางทะเล
ครอบคลมุทัง้ 5 ทวีป ไดแ้ก่ ยโุรป, อเมริกา, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกา  ซึ่งครอบคลมุท่าเรือหลกั
ของเขตการคา้ส าคญัในกลุม่ประเทศต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบถว้นรวมกวา่ 180 แห่ง ส  าหรบัการขนสง่สนิคา้
ทางทะเลสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

 การขนส่งแบบเต็มตูค้อนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมาะส าหรบัลูกคา้ที่มีปริมาณ
สินคา้ที่มากพอที่จะเช่าตูค้อนเทนเนอรท์ัง้ตู ้เพื่อบรรจุสินคา้ของลกูคา้นัน้ ๆ เพียงรายเดียวโดยไม่
จ าเป็นตอ้งไปรว่มแบ่งใชตู้ค้อนเทนเนอรก์บัลกูคา้รายอื่น ๆ โดยบริษัทจะใหบ้ริการจดัหาตูค้อนเทน
เนอรข์นาดตา่ง ๆ ที่เหมาะสม, จดัหาสายเรอืตามตารางเวลาและขอ้ก าหนดที่ลกูคา้ตอ้งการ, จดัการ
ดา้นเอกสารพิธีการศลุกากร รวมถึงเป็นตวัแทนในการออกสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้  

 การขนสง่แบบไมเ่ต็มตูค้อนเทนเนอร ์(Less than Container Load: LCL) เหมาะส าหรบักลุม่ลกูคา้ที่
มีสนิคา้ไมม่ากพอที่จะเช่าตูค้อนเทนเนอรเ์พื่อบรรจสุนิคา้ของตนเองเพียงรายเดยีวได ้โดยกลุม่บรษัิท
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จะใหบ้รกิารรบัสนิคา้จากลกูคา้แตล่ะรายมารวมกนัและจดัสรรพืน้ท่ีในการบรรจเุขา้ตูค้อนเทนเนอรท์ี่
จองไว้ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะค านวณพืน้ที่และจัดวางสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะของสินคา้และ
ขอ้ก าหนดของลกูคา้แตล่ะราย เพื่อใหส้ินคา้ของลกูคา้แตล่ะรายที่มีความแตกตา่งกนัสามารถบรรจุ
ลงตูค้อนเทนเนอรเ์ดียวกนัไดอ้ยา่งปลอดภยั, สง่ไดต้ามก าหนด และอยูภ่ายใตต้น้ทนุท่ีดีที่สดุส  าหรบั
ลูกคา้แต่ละราย ทัง้นี ้เนื่องจากลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการที่อยู่ในธุรกิจใหบ้ริการ
จดัการขนสง่สนิคา้เช่นเดียวกบักลุม่บรษัิท จึงสามารถด าเนินการเรือ่งเอกสารพิธีการศลุกากรไดเ้อง 

 การใหบ้ริการจดัหาตูค้อนเทนเนอรข์นสง่สินคา้ (Shipper Owned Container : SOC) โดยทางกลุม่
บริษัทจะใหบ้ริการจดัหาตูค้อนเทนเนอรเ์ปลา่ใหก้บัลกูคา้ เพื่อน าไปใชใ้นการบรรจุสินคา้ของตนเอง
โดยไม่ตอ้งรอตูค้อนเทนเนอรจ์ากสายเรือ และในบางสายเรือที่ไม่มีตูค้อนเทนเนอรไ์วบ้ริการลกูคา้ 
กลุ่มบริษัทจะเขา้ไปจัดหาตูค้อนเทนเนอรใ์หแ้ทน เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชบ้ริการตูค้อนเทนเนอรใ์นการ
บรรจสุนิคา้  

 การใหบ้ริการใหเ้ช่าตูค้อนเทนเนอรข์นส่งสินคา้ โดยทางกลุ่มบริษัทจะซือ้ และเช่ าตูค้อนเทนเนอร ์
เพื่อใหล้กูคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการใหบ้รกิารจดัการขนสง่เช่นเดียวกบักลุม่บรษัิทเช่าตอ่  

2) การจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศทางอากาศ : เป็นวิธีการขนสง่ระหวา่งประเทศที่รวดเรว็ ใชร้ะยะเวลาใน
การเคลื่อนยา้ยสนิคา้ไปสูจ่ดุหมายปลายทางที่สัน้กวา่การขนสง่ทางทะเล แต่มีตน้ทนุที่สงูกวา่จึงเหมาะ
ส าหรบัการขนส่งสินคา้ที่มีอายุในการเก็บรกัษาสัน้หรือตอ้งการรกัษาอุณหภูมิ เช่น ผกัสดและผลไม ้
รวมทัง้สนิคา้ที่ตอ้งการความรวดเรว็ในการจดัสง่ซึง่มีน า้หนกัและปรมิาณไมม่ากนกั เช่น เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพต์่าง ๆ ส าหรบัการใหบ้ริการแก่ลกูค้าที่ตอ้งการบริการขนสง่ระหว่างประเทศทางอากาศนี ้กลุม่
บรษัิทจะใหบ้รกิารจดัหาสายการบินตามตารางเวลาและขอ้ก าหนดที่ลกูคา้ตอ้งการ, จดัการดา้นเอกสาร
พิธีการศลุกากร รวมถึงเป็นตวัแทนในการออกสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ ปัจจุบนักลุม่บริษัทสามารถใหบ้ริการ
จัดการขนส่งทางอากาศรวมแลว้กว่า 180 ประเทศเช่นเดียวกัน ทัง้นีต้ัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 
บริษัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนของสายการบิน Israel airline จึงท าใหม้ีรายไดจ้ากการจัดการขนส่ง
ระหวา่งประเทศทางอากาศเพิ่มขึน้ 

3) บรกิารอื่น ๆ: บรษัิทมีการใหบ้รกิารดา้นพิธีการศลุกากรและเอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเป็น
ตวัแทนในการออกสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ ซึ่งการด าเนินการดงักลา่วตอ้งอาศยัผูท้ี่มีความเช่ียวชาญดา้นพิธี
การศลุกากรและกฎระเบียบเก่ียวกบัการน าเขา้-สง่ออก เพื่อใหล้กูคา้สามารถปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งในแต่ละประเทศไดอ้ย่างถกูตอ้งและสามารถรบัหรือสง่สินคา้ไปยงัจุดหมายปลายทางไดต้รง
ตามก าหนดเวลา  

ปัจจุบนั บริษัทมีส  านกังานที่ใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 2 แห่ง ไดแ้ก่ ท่ีส  านกังานใหญ่ของ
บรษัิทในกรุงเทพ และส านกังานสาขาที่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ในช่วงปลายปี 2557 บรษัิทไดล้งทนุในบรษัิทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศ
สิงคโปรเ์พื่อใหบ้ริการจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศจากประเทศสิงคโ์ปรไ์ปสู่ยงัจุดหมายปลายทางใน
ภมูิภาคตา่ง ๆ โดยมีเปา้หมายหลกัคือ ทวีปอเมรกิา ทวีปเอเชีย และทวีปยโุรป  
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ในช่วงตน้ปี 2559 บริษัทไดร้่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสิงคโปร ์เพื่อ
จดัตัง้บรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท เลเจนท ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั เพื่อใหบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ
และใหบ้ริการจดัหาตูเ้ปลา่ใหล้กูคา้ ต่อมาในระหว่างปี 2561 บริษัท เลเจนท ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั เปลี่ยน
ช่ือเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูร้ว่มลงทนุ แต่บริษัทยงัคงรกัษา
สดัสว่นการลงทนุ และบริษัทยงัคงด าเนินธุรกรรมตามปกติ จนกระทั่งตน้เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัท
จ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั ทัง้จ านวน เนื่องจาก บรษัิท แอล จี คอนเทนเนอร ์
ไลน ์จ ากัด มีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง และการด าเนินงานหลกัในส่วนที่เป็นตวัแทนมีรายไดแ้ละผล
การด าเนินงานนอ้ยมากเมื่อเทียบกบัรายไดข้องกลุม่บริษัท ดงันัน้การจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท แอล จี คอน
เทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั จึงไมไ่ดม้ีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของกลุม่บรษัิท 

ในปลายปี 2559 บริษัทไดล้งทุนในบริษัทย่อย LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสิงค์
โปร ์เพื่อใหบ้รกิารใหเ้ช่าตูค้อนเทนเนอร ์และไดจ้ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิทดังกลา่วทัง้จ านวนในราคาทนุใหก้บั
ผูถื้อหุน้รายหนึง่ของบรษัิท LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ในช่วงกลางปี 2561 

ในปลายปี 2560 บริษัทไดร้ว่มลงทนุในบริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั (บริษัทรว่ม) ซึ่งด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทน
สายการเดินเรอืประเทศอิสราเอล ขนสง่สนิคา้โดยตูค้อนเทนเนอรท์างทะเล 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อย  NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้
ด  าเนินการลงทนุในบริษัทย่อย ต่าง ๆ ดงันี ้NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรฐัอเมริกา, 
Qingdao National Container Line Company Limited และ  Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ใ น
ประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์, และเข้าลงทุนใน  PT. NCL Inter Logistik 
Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพื่อขยายฐานรายได้ในการให้บริการ
จัดการขนส่งระหว่างประเทศ จากประเทศที่ตัง้ส  านักงาน ไปสู่ยังจุดหมายปลายทางในภูมิภาคต่าง  ๆ แต่
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ไดข้ยายวงกวา้งในหลายประเทศทั่ว
โลก ท าใหบ้รษัิทตอ้งตดัสนิใจปิดบรษัิทในประเทศเวียดนาม และหยดุด าเนินกิจการบรษัิทในประเทศจีนทัง้สอง
แหง่ และขายเงินลงทนุบรษัิทในประเทศอินโดนีเซียในระหวา่งปี 2563 เนื่องจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อการขนสง่สินคา้ใหร้ายไดล้ดลงอย่างมากซึ่งหากด าเนินการต่อจะท า
ใหส้ง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานรวมของกลุม่บรษัิท 

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อย  NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้
ด  าเนินการจัดตัง้ NCL International Logistics Private Limited ในประเทศอินเดีย เพื่อรองรบัการขยายฐาน
รายไดใ้นการใหบ้รกิารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ แตย่งัไมเ่ริม่ด  าเนินกิจการ  

1.2 การใหบ้ริการขนสง่ในประเทศ บริษัทเริม่ใหบ้ริการขนสง่สินคา้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลาก-หางพว่งใน
ปี 2554 เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ที่ใชบ้รกิารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศกบับริษัท
อยู่แลว้ และยงัเป็นการขยายการท าธุรกิจโดยอาศยัความช านาญในดา้นการบริการจดัการระบบขนสง่ของ
บรษัิท เพื่อใหบ้รกิารแก่กลุม่ลกูคา้ที่ตอ้งการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ในประเทศทางถนนดว้ยรถบรรทกุหวัลาก-หาง
พ่วง อีกดว้ย ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีรถบรรทกุหวัลากจ านวน 65 คนั และมีหางพ่วงส าหรบัต่อกบัรถบรรทกุ
หวัลากเพื่อขนสนิคา้จ านวน 98 หาง โดยหางพว่งของบรษัิทมีทัง้แบบกา้งปลาซึง่ออกแบบมาส าหรบัใชว้างตู้
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คอนเทนเนอร ์และแบบพืน้เรียบที่สามารถใชว้างตูค้อนเทนเนอรห์รือวางสินคา้โดยตรงบนหางพ่วง การ
ใหบ้ริการเคลื่อนยา้ยสินคา้ในประเทศของบริษัท นีม้ีเสน้ทางใหบ้ริการจากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ไปยงัจุดขน
ถ่ายสินคา้เพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศ และจากจุดขนถ่ายสินคา้ในการน าเขา้จากต่างประเทศมาสู่
โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนยา้ยสินคา้จากตน้ทางไปยงัจุดหมาย
ปลายทางตา่ง ๆ ในประเทศตามที่ลกูคา้ตอ้งการ โดยบรษัิทมี จดุใหบ้รกิารรบัขนสง่สนิคา้ในประเทศ ดงันี ้

 จดุบรกิารหาดใหญ่ : ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
 จุดบริการสุราษฎรธ์านี : ตั้งอยู่ที่อ  าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  มีการให้บริการการขนส่งทั้ง

ระยะทางใกลแ้ละระยะทางไกล โดยการขนสง่ระยะทางใกลจ้ะใชเ้วลาในการขนสง่ไม่เกิน 1 วนั ไดแ้ก่ 
การรบัสินคา้จากโรงงานใน จ.สรุาษฎรธ์านีเพื่อน าไปส่งยงัท่าเทียบเรือหรือสถานีรถไฟในเขตจงัหวดั
เดียวกนั หรือน าไปสง่ที่ท่าเรือในเขตภาคใต ้เช่น ท่าเรือภเูก็ต ส าหรบัการขนสง่ระยะทางไกลจะใชเ้วลา
ในการขนส่งเกินกว่า 1 วนั ไดแ้ก่ การขนส่งสินคา้จากโรงงานใน จ.สรุาษฎรธ์านีไปยงักรุงเทพฯ หรือ
จงัหวดัอื่น ๆ และรบัสนิคา้จากจงัหวดัปลายทางหรอืบรเิวณใกลเ้คียงกลบัมาสง่ยงัจงัหวดัในเขตภาคใต้ 

 จุดบริการพระราม 2 : ตัง้อยู่ที่เขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมีการใหบ้ริการขนส่งทัง้แบบ
ระยะทางใกล ้ไดแ้ก่ การน าตูค้อนเทนเนอรเ์ปลา่ไปรบัสนิคา้ที่โรงงานในเขตแหลมฉบงั และน าสนิคา้จาก
โรงงานมาสง่ที่ทา่เรอืแหลมฉบงั ทา่เรอืคลองเตย และแบบระยะทางไกลโดยการน าตูค้อนเทนเนอรเ์ปลา่
ไปรบัสินคา้ในจงัหวดัแถบภาคกลางและภาคตะวนัออกแลว้น าสินคา้กลบัมาสง่ที่ทา่เรือแหลมฉบงั และ
ทา่เรอืคลองเตย 

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทตัดสินใจแยกธุรกิจขนส่งภายในประเทศ โดยร่วมจัดตั้ง กิจการร่วมค้ากับ
บุคคลภายนอกซึ่งมีศักยภาพสูง และมีความเช่ียวชาญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่างดี เนื่องจากมีประสบการณ์
ยาวนาน และสามารถขยายฐานลูกคา้รายใหญ่ ๆ ใหแ้ก่บริษัทได ้บริษัทที่จัดตัง้ใหม่ช่ือ บริษัท เอสเอสเค 
อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั (“บรษัิทรว่ม” หรอื “SSK”) โดยบรษัิทใชเ้งินทนุหมนุเวยีนของบรษัิท และโอนทรพัยส์นิ
คือ รถบรรทกุหวัลาก-หางพว่ง ทัง้หมดเป็นเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ดงักลา่วเพื่อลดภาระดา้นคา่ใชจ้า่ยทัง้ดา้น
ตน้ทุน และค่าเสื่อมราคาของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตน้ทุน ส่งเสริมใหบ้ริษัทมี
ผลตอบแทนเติบโต มั่นคง และตอ่เนื่องในอนาคต และเพิ่มจดุใหบ้รกิารขนสง่เพิ่มอีก 1 แหง่คือ 

 จุดบริการสระบรุี : ตัง้อยู่ที่อ  าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี ซึ่งสินคา้สว่นใหญ่เป็นวสัดทุี่ใชใ้นการก่อสรา้ง 
ปัจจบุนัมีการใหบ้รกิารขนสง่ทัง้แบบระยะทางใกลแ้ละระยะทางไกล 
 

การด าเนินกิจการขนสง่ภายใตก้ารรว่มทนุ ด าเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั
เป็นผลท าใหย้อดขายงานปนู หรอืการใชร้ถปนู ไมเ่พียงพอกบัคา่ใชจ้่าย จึงท าใหท้ัง้สองฝ่ายตดัสนิใจขายรถปนู
เพื่อลดผลขาดทนุี่จะเกิดขึน้ตอ่ไปและยกเลกิการรว่มทนุดงักลา่วในเดือนสงิหาคม 2560 โดย 

 ขายสินทรพัยส์่วนหวัลาก - หางพ่วง ส าหรบัขนปูน จ านวน หวัลากจ านวน 48 หวั หางพ่วงจ านวน 55 
หาง ให้ผู้ร่วมทุนอีกฝ่าย ในราคาตามบัญชี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ SSK เนื่องจากเมื่อ
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เปรียบเทียบราคาตามบัญชีแลว้มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด (อ้างอิงราคาตลาดรถปูนมือสอง โดย
เปรยีบเทียบประเภทและอายทุี่ใกลเ้คียงกนั ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560)  

 คืนทนุโดยการลดทนุใหผู้ร้ว่มทนุอีกฝ่าย จ านวน 12,125,720 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท (เป็นราคา par 
ที่ก าหนดไวต้ัง้แต่เริ่มตน้) รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บาทพรอ้มทัง้รบัผลขาดทนุสะสมของเงินลงทนุ
ดงักลา่ว ตัง้แตเ่ริม่กิจการ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560 ตามสดัสว่นการลงทนุ เป็นจ านวน 17,430,400.84 
บาท โดยคิดจากมลูคา่ตามสดัสว่นของผูถื้อหุน้คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560  

วัตถุประสงค์การลดทุนครั้งนี  ้เพื่อปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนการลดทุน SSK บริหารตาม
ขอ้ก าหนดตามสดัสว่นการรว่มทนุโดยทัง้ 2 ฝ่าย ตอ้งรว่มกนับรหิาร และมีอ านาจเทา่ ๆ กนั และหลงัจากการลด
ทนุ NCL จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และบริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะสง่ผลใหก้ารท างานและการบริหารคลอ่งตวัมาก
ขึน้ และเพื่อลดภาระตน้ทุนค่าเสื่อมราคารถปูนประมาณ 0.78 ลา้นบาทต่อเดือนและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในการ
บริหารงานประมาณ 2 ลา้นบาท ต่อเดือน โดยภายหลงัการลดทุน ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ SSK 
เนื่องจากทรพัยส์ินที่เหลือของบริษัทเป็นหวัลาก – หางพ่วง ที่บริษัทมีประสบการณแ์ละความช านาญ และมี
ผูบ้ริหารที่มีประสบการณค์วามเช่ียวชาญในดา้นการขนสง่โดย หวัลาก – หางพ่วงมากวา่ 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารมี
นโยบายขยายฐานลกูคา้ที่มีความตอ้งการการขนสง่ผลิตผลทางการเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ และ
เล็งเห็นว่ามีการปรบัตวัที่ดีขึน้ ซึ่งในปี 2562 มีการปรบัตวัที่ดีขึน้แต่ยงัไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร จึงไดม้ีการ
อนมุตัิใหข้ายหุน้สามญัทัง้หมดในบริษัท SSK ใหผู้ถื้อหุน้ท่านหนึ่งในราคาทนุ เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เนื่องจาก SSK มีผลการด าเนินงานที่ขาดทนุอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทมา และลดความ
เสี่ยงจากภาระที่อาจจะตอ้งสนบัสนุนทางการเงินโดยการเพิ่มทนุในอนาคต ซึ่งมีผลให ้SSK สิน้สภาพการเป็น
บรษัิทยอ่ยของบรษัิท ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562  

ทัง้นีภ้ายหลงัจากการขายหุน้ SSK บริษัทยงัคงใหบ้ริการขนสง่สินคา้โดยตูค้อนเทนเนอรภ์ายใตก้ารด าเนินงาน
ของบรษัิท โดยมีจดุการใหบ้รกิารท่ีแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุี 

การขนสง่ในประเทศของกลุม่บริษัทนอกจากจะมีการขนสง่โดยรถหวัลาก – หางพ่วง แลว้ ในปี 2560 บริษัทได้
เริม่ลงทนุในกิจการขนสง่โดยรถกระบะพิกอปั เพื่อใชร้บัขนสง่กระจายสนิคา้ตา่ง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มลกูคา้ที่ตอ้งการเคลื่อนยา้ยสินคา้ในประเทศทางถนนดว้ยรถกระบะพิกอปั โดยอาศยัความ
ช านาญดา้นการบริการจดัการระบบการขนส่งสินคา้ของบริษัทและสามารถสนบัสนุนการขยายธุรกิจทางดา้น
การขนสง่สนิคา้ของบรษัิทใหเ้ติบโตได ้โดย ปัจจบุนัมีการใหบ้รกิารขนสง่ทัง้ระยะใกลแ้ละระยะไกล 

2. ผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และจดัจ าหน่ายครุภณัฑท์างการแพทย์
ส  าหรบัใชใ้นหนว่ยไตเทียม 

การผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และจัดจ าหน่ายครุภณัฑท์างการ
แพทยส์  าหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียมของกลุ่มบริษัท อยู่ภายในการด าเนินงานของบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด 
จ ากดั (“GWM”) ซึง่จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม 2559 โดยบรษัิทลงทนุใน GWM สดัสว่นรอ้ยละ 44.44 ซึง่
มีสถานะเป็นบริษัทรว่ม ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทไดซ้ือ้หุน้ใน GWM เพิ่มจากผูถื้อหุน้รายหนึง่
ท าใหบ้ริษัทมีสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มเป็นรอ้ยละ 52.80 โดยมีผลท าให ้GWM เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็น
บรษัิทยอ่ย  
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การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) เป็นการบ าบัดทดแทนไตที่ไดร้บัความนิยมสูงสุดใน
ประเทศไทย ข้อมูลการลงทะเบียนบ าบัดทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement 
Therapy Registry, TRT) ในปี พ.ศ. 2562 พบวา่ มีผูป่้วยที่รบัการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม (prevalence 
case) อยู่ประมาณ 114,262 ราย หรือคิดเป็น 2,274 รายต่อลา้นประชากร และมีจ านวนผูป่้วยเพิ่ม ขึน้แต่
ละปี (incidence case) ประมาณ 16,997 ราย หรือ 338.4 รายต่อลา้นประชากร เนื่องจากผูป่้วยโรคไตมี
จ านวนเพิ่มมากขึน้ทกุปี การขยายตวัของศนูยไ์ตเทียมจึงเพิ่มขึน้ดว้ย ท าใหม้ีความตอ้งการใชน้ า้ยาส าหรบั
ฟอกเลือดมากขึน้ ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความตอ้งการการใชน้ า้ยาฟอกเลือดและการขยายตวัของศนูยไ์ต
เทียมที่เพิ่มขึน้ จึงลงทุนร่วมกับผูท้ี่เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในดา้นเทคนิคของ
เครื่องไตเทียม การผลิตน า้ยาฟอกเลือด และระบบน า้บริสทุธ์ิท่ีใชใ้นหน่วยไตเทียมและโรงงานผลิตน า้ยา
ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม เพื่อเปิดกิจการโรงงานผลิตน า้ยาส าหรบัผูป่้วยที่ฟอกเลือดดว้ยเครือ่งไตเทียม 
และได้น าเครื่องจักรที่ทันสมัยที่เป็นระบบอัตโนมัติในการผลิตและใช้ระบบ Programmable Logic 
Controller (PLC) มาใชค้วบคมุขบวนการผลติทัง้หมดเพื่อใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
และใหเ้ป็นไปตามนโยบายคณุภาพของบรษัิท โดยมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายคือ โรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน 
รวมถึงศนูยไ์ตเทียมเอกชนทั่วไป โรงงานตัง้อยู่ที่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคลูดั ต าบลบางม่วง 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบรุี 11140 ซึ่งไดร้บัมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรม, มาตรฐานการผลิตน า้ยา
ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทยต์าม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทยข์องส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ 2548 
(GMP) และ Common Submission Dossier Template (CSDT) ทัง้นีบ้ริษัทมีปริมาณการผลิตปกติอยู่ที่
ประมาณ 100,000 แกลลอนตอ่เดือน  

กลยุทธก์ารแข่งขันของธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดการขนส่ง มีดังนี ้

- การมีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามช านาญ และมุง่มั่นในการใหบ้รกิาร 

การใหบ้ริการดา้นจัดการขนส่งระหว่างประเทศนัน้ตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
บงัคบัใชใ้นการส่งออกหรือน าเขา้และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพราะแต่ละประเทศอาจมีขอ้บงัคบัที่
แตกต่างกัน ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูค้วามช านาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศไวค้อยใหบ้ริการแก่ลกูคา้โดยมีพนกังานที่ไดร้บัใบอนุญาตเพื่อเป็นผูช้  านาญการศลุกากรประจ า
บริษัทถึง 2 คนเพื่อคอยใหค้ าแนะน าแก่พนกังานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อจะไดน้ าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้ง
ตามระเบียบและกฎหมายศลุกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เพื่อใหล้กูคา้ของบริษัทมั่นใจไดว้า่ 
จะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เ ก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าได้ตาม
ก าหนดเวลา รวมทัง้ลดปัญหาความผิดพลาดอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายในภายหลงั 
นอกจากบคุลากรที่มีความรูท้างดา้นกฎระเบียบและกฎหมายดงักลา่วแลว้ พนกังานของบริษัทยงัเป็นผูม้ี
ประสบการณใ์นการท างานในธุรกิจจดัการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมีอายุการท างานเฉลี่ยในบริษัทไม่ต ่า
กว่า 5 ปี จึงสามารถใหค้  าแนะน าที่มาจากประสบการณก์ารท างานจริงได ้เช่น การแนะน าช่วงเวลาในการ
จองระวางเรือที่มีปริมาณการสง่ออกนอ้ย หรือการจดัเรียงสินคา้จากลกูคา้หลาย ๆ รายใหอ้ยู่ในตูค้อนเทน
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เนอรเ์ดียวกนัอยา่งเหมาะสมโดยใชพ้ืน้ท่ีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดตน้ทนุการขนสง่ใหแ้ก่
ลกูคา้ได ้เป็นตน้ 
ทัง้นี ้นอกจากการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามช านาญในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบแลว้ กลุ่ม
บริษัทยงัมุ่งเนน้การปลกูฝังค่านิยมในการท างานใหแ้ก่พนกังานว่า จะตอ้งมีความมุ่งมั่นและจริงใจตอ่การ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ซึ่งบริษัทเช่ือมั่นว่า แนวทางการท างานดังกล่าวนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้บริษัท
สามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสรา้งสมัพันธภาพที่ดีแก่ลูกคา้ของกลุ่ม
บรษัิทเสมอมา  

- การพฒันาคณุภาพในการใหบ้รกิาร 

กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารจดัการดา้นโลจิสติกสเ์ป็นอยา่งดี เนื่องจากตน้ทนุดา้นโล
จิสติกสน์ั้นนับเป็นต้นทุนที่ส  าคัญอย่างหนึ่งของลูกค้า กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาขั้นตอนการ
ใหบ้ริการใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจบริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศ 
บริษัทไดพ้ฒันาระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มลูลกูคา้เพื่อจดัการ
เอกสารตา่ง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการน าเขา้-สง่ออก โดยใชร้ะยะเวลาที่สัน้ที่สดุ สง่ผลใหบ้รษัิทสามารถ
จัดท าใบตราส่ง (Bill of Loading) และ ใบสั่งปล่อยสินคา้ (Delivery Order) ซึ่งเป็นเอกสารส าคญัที่ตอ้ง
น าไปใชใ้นการออกสินคา้ไดภ้ายใน 1 วนั นอกจากนี ้พนกังานของบรษัิทยงัสามารถตรวจสอบสถานะของ
ขัน้ตอนการด าเนินการดา้นเอกสารใหแ้ก่ลกูคา้โดยผ่านระบบอินทราเน็ตซึง่เช่ือมโยงกบัเครือขา่ยสว่นกลาง 
จึงสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดโ้ดยไมม่ีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีท างาน 
ในส่วนของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศนั้น บริษัทและ SSK ได้น าระบบก าหนดต าแหน่ง (Global 
Positioning System: GPS) เขา้มาใชใ้นการติดตามต าแหน่งรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วงของบริษัท เพื่อให้
สามารถตรวจสอบต าแหนง่ที่อยูแ่ละความเรว็ของรถไดแ้บบเรยีลไทม ์(Real time) ซึง่ช่วยใหบ้รษัิทสามารถ
วางแผนเสน้ทางการขนส่งและติดตามสถานะการจัดส่งสินคา้ของลกูคา้ได ้อีกทัง้บริษัทไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานความปลอดภยั ISO 9001:2015 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในมาตรฐานการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ส าหรบั
การบรกิารขนสง่ทางบกโดยรถหวัลาก-หางพว่ง อีกดว้ย 

- การใหบ้รกิารท่ีครบวงจร 

กลุม่บริษัทมุ่งมั่นในการน าเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้
อย่างครอบคลุมใหม้ากที่สุด (Total Logistics Provider) โดยเริ่มตัง้แต่การใหค้  าปรึกษาแก่ลูกคา้ในการ
วางแผนและจดัหาวิธีการขนสง่ที่เหมาะสมกบัลกัษณะของสินคา้และขอ้ก าหนดของลกูคา้ รวมถึงกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งของประเทศตา่ง ๆ, การจดัหาและจองระวางเรือหรอืเครื่องบิน ภายใตต้น้ทนุท่ีดี
ที่สดุ, การด าเนินการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอรใ์หป้ลอดภยัและใช้พืน้ที่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด, การ
จัดการดา้นพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าลกูคา้สามารถส่งออกหรือรบั
สินคา้ไดต้ามก าหนด และท าหนา้ที่ในการติดตามรวมถึงประสานงานกบัพนัธมิตรในต่างประเทศเพื่อขนสง่
และกระจายสนิคา้ไปยงัจดุหมายปลายทางในตา่งประเทศ โดยกลุม่บรษัิทมีพนัธมิตรทางการคา้ซึง่สามารถ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดค้รอบคลมุกวา่ 180 ประเทศทั่วโลก 
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- การสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจ 

จากการท่ีบรษัิทมีการพฒันาระบบการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื่องและประกอบธุรกิจมานานกวา่ 20 ปี สง่ผลให้
บริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากผูป้ระกอบการรบัจัดการขนสง่รายย่อยในประเทศที่จะมอบหมายใหบ้ริษัท
เป็นผูใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ของตน โดยผูป้ระกอบการรายย่อยที่มีขอ้จ ากัดดา้นขอบเขตการให้บริการนัน้ 
สามารถน าเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลมุใหแ้ก่ลกูคา้ของตนเองมากขึน้โดยผ่านการใชบ้ริการของ
บริษัท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทเป็นเสมือนศูนย์กลางของการรวบรวมการจัดส่งสินค้า (Center of 
Consolidation) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายย่อยต่าง ๆ เหล่านี ้ซึ่งส  าหรบับริษัทแลว้ ผูป้ระกอบการรายย่อย
กลุม่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทางธุรกิจที่ท  าหนา้ที่รบังานจากลกูคา้รายย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมาสง่
ตอ่ใหแ้ก่บรษัิทนั่นเอง  
นอกจากนี ้บรษัิทยงัมุง่แสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจซึง่เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจจดัการขนสง่ในประเทศตา่ง 
ๆ เพื่อที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศ 
(Agent) ปัจจุบนับริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจในลกัษณะดงักลา่วกว่า 80 รายใน 30 ประเทศ ซึ่งท าใหบ้รษัิท
สามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดต้ัง้แต่ตน้ทางในประเทศจนถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศไดค้รอบคลมุ
กว่า 180 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี ้พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทยังช่วยใหข้อ้มูลเก่ียวกับโอกาสทาง
การตลาดในกลุ่มลกูคา้เป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถขยายฐานลกูคา้ได ้และบริษัทยงัสามารถ
ขยายฐานลกูคา้โดยการเป็นผูร้บัติดต่อประสานงานเพื่อใหบ้ริการแก่ลกูคา้ของพันธมิตรดงักล่าวในเขต
ประเทศไทยอีกดว้ย 

- การลงทนุเปิดส านกังานใหบ้รกิารจดัการขนสง่ในตา่งประเทศ 

จากการที่บริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากผูป้ระกอบการในต่างประเทศ ท าให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการ
ขยายบริการขนสง่จากตา่งประเทศ ไปยงัประเทศอื่น ๆ โดยการเปิดส านกังานในต่างประเทศ ซึ่งมีผูบ้รหิาร
และทีมงานทอ้งถ่ินที่มีประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ท าใหก้ลุ่มบริษัทมีรายไดจ้าก
กิจกรรมในตา่งประเทศที่เพิ่มมากขึน้ 

- ศกัยภาพในการบรหิารจดัการตน้ทนุ 

นบัตัง้แต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทสามารถสรา้งความเช่ือมั่นในการใหบ้ริการทัง้แก่คู่คา้และพนัธมิตรทาง
การคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ท าให้บริษัทมีการเติบโตและขยายฐานลกูคา้ไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการที่บริษัทมีปริมาณการขนสง่อยา่งสม ่าเสมอนัน้ สง่ผลให้บริษัทสามารถเจรจากบัคู่คา้ต่าง ๆ 
เช่น สายเรือและสายการบิน เพื่อจองตารางการจัดส่งสินคา้ลงเรือหรือเครื่องบินใหเ้ป็นไปตามที่ลกูคา้
ตอ้งการ และยงัสามารถเจรจาต่อรองเพื่อบริหารตน้ทุนค่าระวางซึ่งนบัเป็นตน้ทนุหลกัในการใหบ้ริการได ้
นอกจากนี ้การที่บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ยงัสง่ผลให้บริษัทสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูล
การบรหิารตน้ทนุในการใหบ้รกิารในประเทศตา่ง ๆ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุอีกดว้ย 
การวางกลยุทธก์ารบริหารธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ บางกรณีอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทก าหนดไว ้
เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ราคาน า้มนัซึ่งเป็นตน้ทนุการขนส่ง ขอ้ก าหนดและ
นโยบายที่ถกูก าหนดขึน้ใหม ่อนัเก่ียวขอ้งตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท และสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
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ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นตน้ แต่ทัง้นี ้หากกรณีเกิดปัญหาทางบริษัทจะรีบด าเนินการแกไ้ข
รว่มกบัลกูคา้อย่างรวดเร็ว เพื่อใหธุ้รกิจด าเนินต่อไป ทา้ยที่สดุ หากบริษัทเห็นว่าการด าเนินการในธุรกิจไม่
เป็นไปตามเปา้หมาย บรษัิทก็จะตอ้งพิจารณาถึงการตดัสนิใจที่จะหยดุหรอืด าเนินการในธุรกิจนัน้ตอ่หรอืไม ่
เพื่อจ ากัดขอบเขตความเสียหายใหอ้ยู่ในวงจ ากัด ดงัเช่น กรณีการหยุดใหบ้ริการขนส่งสินคา้จากท่าเรือ
ระนองไปเมียนมารท์ี่บริษัทไดล้งทนุในเดือนมีนาคม 2558 และหยดุด าเนินการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 
ในกรณีดังกล่าว บริษัทตอ้งประสบปัญหาจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการน า
สินคา้ออกจากท่าเรือและการตรวจเช็คตูส้ินคา้ ซึ่งไดส้่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและเป้าหมายของ
บริษัทที่จะท าใหก้ารขนสง่สินคา้ในจดุนีเ้ป็นศนูยก์ลางการขนสง่ไปยงัประเทศพมา่ หรือการปิดกิจการ หยดุ
การด าเนินงาน และขายเงินลงทนุในตา่งประเทศในปี 2563 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 

ลักษณะของลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูคา้ของกลุม่บรษัิทสามารถแบง่ตามลกัษณะของธุรกิจหลกัไดด้งันี ้

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

กลุม่บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศทัง้ทางเรอืและทางอากาศ โดยกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย
ของกลุม่บรษัิทสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ 

1. กลุม่ผูป้ระกอบการเพื่อการสง่ออกและน าเขา้ (Exporter and Importer) ซึ่งไดแ้ก่โรงงานต่าง ๆ ที่เป็นผูผ้ลิต
สินคา้ (Manufacturer) รวมถึงผูป้ระกอบการที่เป็นผูค้า้และจดัจ าหน่ายสินคา้ต่าง ๆ (Trader, Distributor) 
ตวัอย่างเช่น ผูค้า้ขา้ว, ยางพารา, ยางรถยนต ์และสินคา้อปุโภคบริโภคต่าง ๆ เป็นตน้ ซึ่งลกูคา้กลุม่นีม้กัมี
ปรมิาณสนิคา้ที่จะขนสง่มากพอที่จะเช่าตูค้อนเทนเนอรท์ัง้ตูเ้พื่อบรรจุสนิคา้ของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดย
กลุม่ลกูคา้ดงักลา่วมกัมีการใชบ้รกิารจดัการขนสง่ทางทะเลแบบ FCL, SOC เป็นหลกั  

2. กลุ่มผูใ้หบ้ริการจัดการขนส่งสินคา้ (Freight Forwarder) ลูกคา้กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มผูป้ระกอบการที่ท  าธุรกิจ
ใหบ้ริการจดัการขนสง่เช่นเดียวกนักบักลุม่บริษัท แต่มีปริมาณการจดัสง่สินคา้ไม่มากพอที่จะเช่าตูค้อนเทน
เนอรไ์ดท้ัง้ตูไ้ด ้กลุม่ลกูคา้ดงักลา่วจึงมกัใชบ้รกิารขนสง่ทางทะเลแบบ LCL, SOC กบักลุม่บรษัิท 

ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ  

กลุม่ลกูคา้เปา้หมายของธุรกิจนีไ้ดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในธุรกิจและอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ทัง้ที่เป็นโรงงานผลติสินคา้ 
(Manufacturer) หรือผู้ค้าและผู้จัดจ าหน่ายสินค้า (Trader, Distributor) ที่มีการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมาย
ปลายทางตา่ง ๆ ในประเทศ ตวัอยา่งเช่น ผูค้า้ขา้ว, ยางพารา, ผูจ้ดัจ าหนา่ยเครือ่งดื่ม, ผูค้า้วสัดกุ่อสรา้ง เป็นตน้  

ทัง้นี ้เนื่องจากลกูคา้ของบริษัทนัน้กระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เป็นจ านวน 2,000 – 3,000 ราย ทัง้ธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุม่ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกันกบับริษัท 
สง่ผลใหบ้รษัิทไมม่ีการพึง่พิงลกูคา้รายใดเป็นสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในแต่ละปี 
โดยในปี 2562 และปี 2563 บริษัทไม่มีการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ในสดัสว่นเกินกว่ารอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิาร 
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การจัดจ าหน่ายและชอ่งทางการจ าหน่าย 

กลุม่บริษัทใชช้่องทางการจดัจ าหนา่ยทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยช่องทางการจ าหน่ายทางตรงไดแ้ก่การติดตอ่
กับลูกคา้โดยตรงผ่านทางเจ้าหนา้ที่ฝ่ายการตลาดและเว็บไซต ์www.nclthailand.com ของบริษัท โดยกลุ่ม
บริษัทมีการแบ่งสว่นงานออกเป็น 3 สว่นตามกลุม่ของลกูคา้เพื่อท าหนา้ที่ติดตามขา่วสารและน าเสนอบริการท่ี
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละกลุ่มใหไ้ดม้ากที่สดุ ซึ่งประกอบดว้ย  แผนกใหบ้ริการ
บริหารและจดัการขนสง่และพิธีการกรมศลุกากร (FF), แผนกใหบ้รกิารขนสง่และกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ 
(NVOCC) และแผนกใหบ้รกิารขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ทางบก (Truck) โดยเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
จะเป็นผูท้  าหนา้ที่ติดตอ่กลุม่ลกูคา้เปา้หมายทัง้ทางโทรศพัทแ์ละการนดัหมายเขา้พบเพื่อน าเสนอบรกิาร  

กลุม่บริษัทมีช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้มจากการแนะน าของลกูคา้เดิมที่เคยใชบ้ริการกับกลุม่บริษัท และ
จากการแนะน าของพนัธมติรทางการคา้ของกลุม่บรษัิท ซึง่ไดแ้ก่ เอเยน่ตข์องบรษัิท ซึง่เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจ
จดัการขนสง่ในประเทศตา่ง ๆ  โดยเอเยน่ตเ์หลา่นีจ้ะท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานในการบรกิารจดัการการขนสง่ใน
เขตประเทศที่ตนดูแลใหแ้ก่กลุ่มบริษัท และในทางกลบักนัก็จะแนะน าหรือมอบหมายใหก้ลุ่มบริษัทเป็นผูด้แูล
ลูกค้าของเอเย่นตด์ังกล่าวในการบริการจัดการขนส่งในเขตประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีการจัดท าบันทึก
ขอ้ตกลงทางธุรกิจกบัเอเยน่ตร์วมประมาณ 80 ราย ในทั่วโลก ซึง่การแนะน าลกูคา้ใหมข่องเอเยน่ตเ์หลา่นีน้บัเป็น
ช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่ส  าคญัอีกช่องทางหนึง่ของกลุม่บรษัิท 

นอกจากช่องทางการจดัจ าหนา่ยทางตรงและทางออ้ม ดงัที่กลา่วขา้งตน้แลว้นัน้ ทางกลุม่บรษัิทยงัมีช่องทางการ
ประชาสมัพนัธใ์หคู้ค่า้และลกูคา้รูจ้กักลุม่บรษัิทโดยการเขา้รว่มเป็นสมาชิกของสมาคมตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งไดแ้ก่ สมาคมหอการคา้ไทย, สมาคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทย, สมาคมขนสง่สินคา้และโลจิสติกส ์
และ World Cargo Alliances : WCA อีกดว้ย 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมโลจิสติกสใ์นประเทศไทยที่ผา่นมาสามารถเติบโตไดด้ีอยา่งต่อเนื่อง แตใ่นปี 2563 การเติบโตลดลง
จากสถานการณเ์ศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศที่หดตวั โดยมีปัจจยัหลกัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก  

เมื่อพิจารณาขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศของไทย ของศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังาน 
ปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความรว่มมือจากกรมศลุกากร ปรากฏว่าในปี 2563 มีมลูค่าสง่ออก 7,178,494.05 
ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 5.90 อนัเป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการต่าง ๆ ในการควบคมุโรคระบาดของ  ทัง้ประเทศ
ไทยและประเทศที่เป็นคู่ค้า แม้ว่าในปี 2563 มีการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่ส  าคัญ อาทิ 
สหรฐัอเมริกากับจีนจะยงัคงเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 9.75 และ 2.51 ตามล าดบั ซึ่งสินคา้ที่มีอตัราการเติบโตสงู ไดแ้ก่ 
เครือ่งคอมพิวเตอร ์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ รถยนต ์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ 

ปัจจบุนัแตล่ะประเทศทั่วโลกมีความกงัวลในประเด็น ของการอบุตัิซ  า้ของการแพรร่ะบาด โดยเฉพาะจากสนิคา้ที่
ขนสง่มาจากตา่งประเทศ ดงัเช่นกรณีตวัอยา่งการพบเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 ในบรรจภุณัฑด์า้นนอกและภายใน
ตูข้นส่งสินคา้ ผลิตภณัฑก์ุง้แช่แข็งที่น  าเขา้จากเอกวาดอรโ์ดยการตรวจของ กระทรวงศลุกากรจีน ท าใหม้ีการ
ระงบัการน าเขา้สนิคา้ทนัที ซึง่เหตกุารณใ์นลกัษณะนีจ้ะยิ่งท าใหผู้ด้  าเนินธุรกิจโลจิสติกส ์ตอ้งพบกบัสถานการณ์

http://www.nclthailand.com/
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ที่เลวรา้ยมากยิ่งขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากมลูค่าการน าเขา้ในปี 2563 มีมลูค่า 6,502,406.59 ลา้นบาท ซึ่งหดตวัรอ้ย
ละ 12.43 การน าเขา้สินคา้จากประเทศญ่ีปุ่ น และสหรฐัอเมริกา ลดลงรอ้ยละ 16.64 และรอ้ยละ 14.53 ลา้น
บาทตามล าดบั 

แนวโน้มธุรกิจโลจิสตกิส ์

เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิต 
น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงรองรบัความปกติใหม ่(New Normal) โดยมีการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เนน้การ
ซือ้ขายผ่านช่องทางออนไลน ์รวมทัง้มีมาตรการการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ การน าเขา้ ส่งออก
สินคา้ที่ใหค้วามส าคญักบัมาตรการดา้นสาธารณสขุและบริหารจดัการความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ซึ่งท า ใหเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัลมีบทบาทมากขึน้ ในการจัดเก็บและเช่ือมโยงขอ้มูล ปรบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจสอดรบักับความ
ตอ้งการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกสข์อง
ประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกยงัมีความเสี่ยงและความไมแ่นน่อนสงู จ าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมือ
จากทุกภาคส่วน ทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและภาควิชาการ เพื่อพฒันาขบัเคลื่อนระบบโลจิสติกสใ์ห้
สามารถสนบัสนนุการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยปัจจยัที่มีความส าคญัตอ่
การเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั เพื่อใหธุ้รกิจในกลุม่โลจิสติกสข์องประเทศไทยมีการเติบโตอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะนบัตัง้แตท่ี่ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดจ้ดัท ายทุธศาสตร์
การพฒันาระบบโลจิสติกสข์องประเทศไทยเป็นครัง้แรกในปี 2548 และยงัคงมีแนวโนม้ที่จะสามารถเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่องในอนาคต โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดงันี ้

 ภาครฐัใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมดา้นโลจิสติกสโ์ดยมีการก าหนดแผนยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโลจิสติกสข์องประเทศไทยฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2565) ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก ไดว้างหลกัการในการขบัเคลื่อนการพฒันาเชิงพืน้ที่ภายใตก้ลยทุธท์ี่ 1 พฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกสต์ามเสน้ทางยทุธศาสตรเ์พื่อเช่ือมโยงอนภุมูิภาค
และเป็นประตูการคา้ ที่มุ่งเนน้สนับสนุนการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
สง่เสริมการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่และการขนสง่ต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสรา้งเครือข่ายโลจิติกส์
ตามเสน้ทางยุทธศาสตรแ์ละการเช่ือมโยงสู่ประเทศเพื่อนบา้น การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ศนูยบ์รกิารโลจิสติกสแ์ละการพฒันาพืน้ท่ีเมืองชายแดนเพื่อสนบัสนนุการขนสง่และโลจิสติกส ์

 ภาครฐัมีการลงทุนเพิ่มเติมโครงสรา้งพืน้ฐานโดยเฉพาะการผลกัดนัแผนปฎิบตัิการลงทุนดา้นคมนาคม
ขนสง่พ.ศ. 2560 จ านวน 36 โครงการ ต่อเนื่องจากปี 2559 ซึ่งสง่ผลใหเ้กิดความตอ้งการใชบ้ริการธุรกิจโล 
จิสติกสเ์พิ่มขึน้ 

 ภาคธุรกิจมีการขยายฐานการผลิตและศนูยก์ระจายสินคา้ออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมทัง้มีการขยายตวัของ
ความเป็นเมืองออกจากสว่นกลางมากขึน้ ประกอบกบัการสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวในภมูิภาคตา่ง ๆ ที่สง่ผลให้
เกิดการคา้การลงทนุมากขึน้ ยอ่มสง่ผลใหเ้กิดความตอ้งการในการใชบ้รกิารธุรกิจโลจิสติกสเ์พิ่มขึน้ดว้ย 

 ภาคธุรกิจใหค้วามส าคัญต่อการบริหารจัดการโลจิสติกสม์ากขึน้ เห็นไดจ้ากการที่ตน้ทุนโลจิสติกสข์อง
ประเทศมีแนวโนม้ลดลงจากรอ้ยละ 13.9 ของ GDP ในปี 2558 มาเป็นประมาณรอ้ยละ 13.4 ของ GDP ใน
ปี 2562 โดยตน้ทนุการขนสง่สินคา้มีสดัสว่นรอ้ยละ 6.7 ตน้ทนุการเก็บรกัษาสินคา้คงคลงัมีสดัสว่นรอ้ยละ 
5.7 และตน้ทุนการบริหารจดัการมีสดัส่วนรอ้ยละ 1.0 (ที่มา : กองยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจิสติกส ์
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ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) นบัเป็นโอกาสของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสท์ี่จะ
น าเสนอบรกิารจดัการระบบโลจิสติกสท์ี่มีประสทิธิภาพเพื่อช่วยลดตน้ทนุใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ  

 ประเทศไทยมีจดุแข็งดา้นท าเลที่ตัง้ซึง่อยูศ่นูยก์ลางของภมูิภาคและมีพืน้ท่ีติดชายฝ่ังทะเลค่อนขา้งมากโดย
มีพรมแดนติดตอ่กบัประเทศเพื่อนบา้น 4 ประเทศ ไดแ้ก่ เมียนมาร ์ลาว กมัพชูา และมาเลเซีย และมีจงัหวดั
ที่สามารถติดตอ่กบัประเทศเพื่อนบา้นไดถ้ึง 30 จงัหวดั รวมทัง้สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัประเทศขา้งเคียง เช่น 
เวียดนามและสาธารณรฐัประชาชนจีนตอนใตไ้ดอ้ีกดว้ย สง่ผลใหกิ้จกรรมดา้นโลจิสติกสข์องประเทศไทยยงั
สามารถขยายขอบขา่ยการใหบ้รกิารไดอ้ีกมาก 

 ศูนยก์ลางกิจกรรมการคา้ของโลกมีแนวโนม้ที่จะเปลี่ยนจากกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตกมาสู่กลุ่ม
ประเทศอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง, ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน และกลุม่ประเทศในเอเชีย เนื่องจากกลุม่
ประเทศดงักล่าวมีการเปิดเสรีทางการคา้มากขึน้และมีก าลงัซือ้ของประชากรเพิ่มสงูขึน้ จึงเป็นโอกาสให้
ประเทศไทยสามารถขยายการคา้การลงทนุไปสูเ่ขตการคา้ใหม่ๆ นอกจากนี ้จากการที่ประเทศไทยมีความ
ไดเ้ปรียบดา้นท าเลที่ตัง้ ยงัสง่ผลใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชนจ์ากการเคลื่อนยา้ยสินคา้ระหว่างประเทศใน
ภมูิภาคโดยใชเ้สน้ทางผา่นประเทศไทยมากยิ่งขึน้อีกดว้ย  

 การเปิดเสรีทางดา้นการคา้ การลงทนุ และธุรกิจบริการ ภายในกรอบ AEC ในปี 2559 สง่ผลใหเ้กิดความ
ตอ้งการแลกเปลี่ยนสนิคา้และทรพัยากรตา่ง ๆ ระหว่างประเทศในภมูิภาคอาเซียนมีการขยายตวัอยา่งมาก
ประกอบกบัแนวโนม้การผอ่นคลายกฎระเบียบดา้นการคมนาคมขนสง่ขา้มพรมแดนภายใตก้รอบ AEC เป็น
ปัจจยัที่จะช่วยสง่เสรมิใหธุ้รกรรมดา้นโลจิสติกส ์เติบโตไดม้ากยิ่งขึน้ 

 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่ร ัฐ
พยายามสง่เสรมิ คือปัจจยัส าคญัที่จะผลกัดนัใหธุ้รกิจโลจิสติกสเ์อสเอ็มอี เติบโตผา่นนโยบายส าคญั 2 ดา้น
ของภาครัฐ ได้แก่ โครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) และ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
กฎหมาย กฎระเบียบ (Soft Infrastructure) ที่ใหส้ิทธิประโยชนเ์หนือกว่าพืน้ที่อื่น ๆ โดย EEC เป็นโครงการ
ที่รฐับาลไดเ้ตรียมความพรอ้มด้านโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ ซึ่งเป็นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางดา้นคมนาคม เป็นการอ านวยความสะดวกใหกิ้จกรรมโลจิสติกสเ์กิดความคลอ่งตวัขึน้ ขณะที่โครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ และการใหส้ิทธิประโยชนล์ดหย่อนภาษีที่จะเป็นกลยทุธด์ึงดดูนกัลงทุน
ผ่าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลกั จะเป็นการเพิ่มอุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้ที่ผลิตในพืน้ที่ EEC เพื่อ
กระจายไปยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ใหเ้ติบโต 
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ในด้านการแข่งขนั สามารถแบ่งได้เป็น 

1. ธุรกิจบรกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ 

ส าหรบัผูป้ระกอบการไทยในกลุม่ธุรกิจโลจิสติกสท์ี่ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษัทนัน้ จากขอ้มลูจ านวน
สมาชิกของสมาคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทยพบว่ามีทัง้สิน้ 1,414 ราย เป็นผูป้ระกอบการในภาคกลาง 1,092 
ราย ภาคตะวนัออก 113 ราย ภาคตะวนัตก 30 ราย ภาคเหนือ 30 ราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 45 ราย 
และภาคใต ้104 ราย โดยผูป้ระกอบการสว่นใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการรายย่อยที่มีการใหบ้ริการรบัจดัการ
ขนสง่แบบไม่เต็มตู ้(LCL) หรือมีการใหบ้ริการเพียงบางอย่าง ผูป้ระกอบการเหลา่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตร
ทางธุรกิจที่ท  าหนา้ที่รบังานจากลกูคา้รายย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมาส่งต่อใหแ้ก่กลุ่มบริษัทมากกว่า
เป็นคู่แข่ง ส่วนผูป้ระกอบการไทยรายใหญ่ที่มีกลุ่มลูกคา้ใกลเ้คียงกับของบริษัทนัน้มีประมาณ 25 ราย 
แบ่งเป็นผูป้ระกอบการไทยประมาณ 15 รายและผูป้ระกอบการต่างประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวม
ประมาณ 10 ราย อย่างไรก็ดี ผูบ้ริหารประเมินวา่ การแข่งขนัระหวา่งผูป้ระกอบการไทยดว้ยกนันัน้ยงัคงไม่
รุนแรงนัก เนื่องจากตลาดของโลจิสติกส์นั้นมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงมีทั้งการแข่งขันเพื่อเสนอบริการให้แก่ลูกค้าและในขณะเดียวกันก็มีการ
แลกเปลีย่นหรอืรว่มมือกนัเพื่อใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ของตนดว้ยเช่นกนั 

ในส่วนของการแข่งขันจากผูป้ระกอบการต่างชาตินัน้ ผูบ้ริหารประเมินว่าอาจจะมีความรุนแรงมากขึน้
ภายหลงัจากการเปิดเสรีสาขาบริการดา้นโลจิสติกสภ์ายใตก้รอบ AEC ประกอบกับการที่ประเทศไทย
ตัง้เป้าหมายเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภาคนัน้ จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดใหผู้ป้ระกอบการต่างชาติเขา้มา
แข่งขนัมากขึน้ ซึ่งตัง้แต่ในปี 2556 ประเทศไทยไดม้ีนโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบโดยการเพิ่มสดัส่วนให้
ชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุน้ในธุรกิจโลจิสติกสไ์ดถ้ึงรอ้ยละ 70 อยา่งไรก็ดี ผูบ้รหิารของบรษัิทเช่ือมั่นวา่ 
ผูป้ระกอบการไทยยงัคงมีความไดเ้ปรียบในดา้นความเช่ียวชาญดา้นระบบขนส่งและโครงสรา้งพืน้ฐาน
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัในการที่จะบริหารจัดการตน้ทุนโลจิสติกสใ์หเ้กิดประสิทธิภาพที่สดุ 
ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการต่างชาติตอ้งการที่จะเขา้มามีสว่นแบ่งในตลาดโลจิสติกสข์องไทย ก็น่าจะเขา้มา
ในรูปแบบของการรว่มทนุหรือเป็นพนัธมิตรทางการคา้กบัผูป้ระกอบการในไทย เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายการ
ใหบ้รกิารของตนในตา่งประเทศกบัพนัธมิตรที่เป็นผูป้ระกอบการไทยมากกวา่  

2. ธุรกิจขนสง่ภายในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลาก 

ธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกนัน้ เป็นตลาดที่มีผูป้ระกอบการจ านวนมากและส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็ก โดยจากขอ้มลูของกรมการขนสง่ทางบกพบว่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั่วประเทศมีจ านวน
ผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกส าหรบัการรบัจา้ง รวมทัง้สิน้ 32,985 ราย เป็นผูป้ระกอบการในภาค
กลาง 6,941 ราย ภาคตะวนัออก 4,718 ราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10,620 ราย ภาคเหนือ 5,505 ราย 
ภาคตะวนัตก 3,274 ราย และภาคใต ้1,927 ราย 

ปี 2562 ก่อนบริษัทจะขายหุน้ทัง้หมดใหบ้คุคลภายนอก SSK มีรถบรรทกุหวัลากจ านวน 103 คนั และหาง
พว่งจ านวน 112 หาง (ปี 2561 บรษัิทมีหวัลาก 93 หวั และหางพว่งจ านวน 101 หาง) โดยกลุม่ลกูคา้และจดุ
ใหบ้ริการหลกัของบริษัทนัน้อยู่ที่ จ.สรุาษฎรธ์านี ซึ่งผูบ้ริหารประเมินว่าในเขตภาคใตน้ัน้ มีผูป้ระกอบการ
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รายใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับ SSK เป็นจ านวนประมาณ 7-8 รายโดยแต่ละรายมีจ านวนรถ
ประมาณ 50-300 คนั อย่างไรก็ดี ศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจขนสง่นัน้ขึน้อยูก่บัคณุภาพในการใหบ้รกิาร
และความสามารถในการจดัหาพนกังานขบัรถที่มีมาตรฐาน ดงันัน้ การมีจ านวนรถเพื่อใหบ้รกิารมากจึงมใิช่
ปัจจยัชีว้ดัวา่จะสามารถไดร้บังานจากลกูคา้แตอ่ยา่งใด 

ภาวะการแข่งขนัโดยรวมในธุรกิจขนสง่ดว้ยรถบรรทกุหวัลากนัน้ ผูบ้ริหารประเมินว่าไม่รุนแรงนกัโดยจะมี
การแข่งขนักนัเพียงบางช่วงเวลา และในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการแตล่ะรายก็สามารถเป็นพนัธมิตรทาง
การคา้กนัไดเ้ช่นกนั โดยเมื่อผูป้ระกอบการรายใดไดร้บังานท่ีเกินกวา่ความสามารถที่ตนจะใหบ้รกิารได ้ก็จะ
มีการติดต่อหาผูป้ระกอบการรายอื่นใหม้าช่วยรบังานตอ่ไป (Subcontract) ส าหรบัการใหบ้ริการของ SSK 
ก็เช่นเดียวกนั  

จากการพัฒนาการใหบ้ริการดว้ยการน าเอาระบบ GPS มาใช้ในการวางแผนและควบคุมคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร และความใสใ่จในการพฒันามาตรฐานพนกังานขบัรถของบรษัิทและ SSK อยา่งตอ่เนื่องดว้ยการ
จัดฝึกอบรมและสรา้งมาตรการจูงใจในการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน า้มัน ท าให้บริษัทเช่ือมั่นว่ามี
ศกัยภาพเพียงพอในการแข่งขนั ซึ่งภายหลงัจากบริษัทขายเงินลงทนุในบริษัท SSK ใหบุ้คคลภายนอกไป
แลว้นัน้ การด าเนินธุรกิจขนสง่ภายในประเทศโดยรถหวัลากกลบัมาอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบรษัิท 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัอาศยัขอ้ไดเ้ปรยีบจากการที่เป็นผูใ้หบ้ริการรบัจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ ท าให้
สามารถน าเสนอบริการต่อเนื่องซึ่งเช่ือมโยงทัง้การใหบ้ริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการขนสง่
ภายในประเทศในลกัษณะของ One-Stop-Service ได ้ซึง่ท าใหล้กูคา้สามารถใชบ้รกิารท่ีหลากหลายดา้นโล
จิสติกสไ์ดจ้ากบรษัิทเพียงแหง่เดียว และในปี 2563 บรษัิทยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยั ISO 
9001:2015 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในมาตรฐานการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ส าหรบัการบริการขนสง่ทางบกโดยรถ
หวัลากอีกดว้ย 

ทัง้นี ้จากภาวะอุตสาหกรรม การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 การแข่งขัน และแนวโนม้ธุรกิจโล          
จิสติกส ์ดงัที่กลา่วขา้งตน้ แมบ้รษัิทจะไดร้บัผลกระทบท าใหผ้ลการด าเนินงานในปี 2563 มีก าไรสทุธิต ่ากวา่
เป้าหมายที่ตัง้ไว ้แต่สถานการณด์งักล่าวจะค่อย ๆ ดีขึน้ ในอีก 2 ปี และจะกลบัมาขยายตวัจากอานิสงค์
ของมาตรการการกระตุน้ทัง้การเงินและการคลงัอยา่งตอ่เนื่องของประเทศตา่ง ๆ และการทยอยฉีดวคัซีนโค
วิด 19 ใหก้บัประชากรโลก อีกทัง้ธุรกิจใน กลุม่โลจิสติกสข์องประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในทกุ ๆ 
ปี ซึง่นบัเป็นโอกาสอนัดีของบรษัิทที่จะสรา้งผลประกอบการท่ีดีได ้ในอนาคต 

6. สรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญช ี

 รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษัิทและงบการเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยปี 2561 ซึง่
ตรวจสอบโดย นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่างบการเงินขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการ



สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 

 

 

ด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
ของบรษัิท โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  

 รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษัิทและงบการเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยปี 2562 ซึง่
ตรวจสอบโดย นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่างบการเงินขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
ของบรษัิท โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมีขอ้มลูและเหตกุารณ์
ที่เนน้ เก่ียวกบั 
- การจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

รายหนึ่งของบริษัทดงักล่าว บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้จ านวนในราคาทุนโดยมีหุน้สามญัจ านวน 
12,714,999 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทัง้หมด 127,149,990 บาท เมื่อวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2562 บริษัทไดท้ าสญัญาซือ้ขายหุน้และไดม้ีการโอนหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้รายดงักลา่วแลว้ 
ทัง้นี ้ในสญัญาซือ้ขายหุน้ไดร้ะบุใหผู้ซ้ือ้จ่ายช าระค่าหุน้เป็นเช็คลงวันที่ล่ วงหนา้จ านวนสามฉบับ
ภายในระยะเวลาสามปีนบัจากวนัท าสญัญาโดยเริ่มช าระงวดแรกวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 นอกจากนี ้
บริษัทไดท้ าสญัญาจ าน าหุน้กบัผูถื้อหุน้รายดงักลา่วเพื่อรบัจ าน าใบหุน้ของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์
โลจิสติกส ์จ ากัด ส าหรบัการค า้ประกนัการช าระหนีข้องผูซ้ือ้ บริษัทรบัรูข้าดทนุจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุในบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่วจ านวน 13 ลา้นบาท ใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ และรบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 16 
ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีปัจจบุนั  

- การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่บริษัทใน
ประเทศแห่งหนึ่ง เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดท้ าสญัญาซือ้ขายหุน้กับบริษัทดงักล่าวเพื่อ
จ าหน่ายเงินลงทนุในราคาทนุโดยมีหุน้สามญั 599,999 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็น
เงินทัง้หมด 5,999,990 บาท บริษัทไดร้บัช าระเงินจากการจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้เมื่อวนัที่ 3 ตลุาคม 
2562 โดยบริษัทรบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวน 11 ลา้นบาทในงบก าไร
เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีปัจจบุนั 

 รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษัิทและงบการเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยปี 2563 ซึง่
ตรวจสอบโดย นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่างบการเงินขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
ของบรษัิท โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมีขอ้มลูและเหตกุารณ์
ที่เนน้ เก่ียวกบั 

- ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบ
ต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจโลจิสติกสข์องกลุ่มบริษัทซึ่งส่งผลกระทบ
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อย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของ
กลุ่มบริษัท ในระหว่างปีปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทตดัสินใจเลิกกิจการบริษัทย่อยในประเทศ
เวียดนามและหยดุด าเนินกิจการชั่วคราวบริษัทย่อยสองแหง่ในประเทศจีนเพื่อหยดุการรบัรูผ้ลขาดทนุ
และประเมินสถานการณ ์นอกจากนี ้กลุม่บริษัทจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งของบริษัทย่อยเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นี ้การเลิกกิจการ การหยดุด าเนินกิจการชั่วคราวและการจ าหน่ายเงินลงทุน
ของบรษัิทยอ่ยมิไดม้ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่ฐานะการเงินของกลุม่บรษัิท เนื่องจากสดัสว่น
รายไดข้องบริษัทย่อยทัง้สี่แห่งส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 27 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 3 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตาม
ความคืบหนา้ของสถานการณด์งักลา่วและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรพัย ์
ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้อยา่งต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดลุยพินิจ
ในประเด็นตา่ง ๆ เมื่อสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลง  

 รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบั
งวด 9 เดือน ปี 2564 ซึง่ตรวจสอบโดย นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 
4807 จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นงบการเงินของบรษัิทแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 
วนัที่ 30 กันยายน 2564 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกันของ  บริษัทและ
บริษัทย่อย และงบเฉพาะของบริษัท โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน  ทาง
การเงิน 

บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัการระบบโลจิสติกส ์(Logistics Provider) ซึง่ไดแ้ก่ การวางแผน, การจดัการ รวมถึงการ
เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่กระบวนการเคลื่อนยา้ยสินคา้ของลกูคา้จากตน้ทางจะ
ไปสูจุ่ดหมายปลายทางดว้ยระยะเวลาที่สัน้ที่สดุและดว้ยตน้ทนุที่ต  ่าที่สดุ  โดยลกัษณะการใหบ้ริการของบริษัท
สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุม่ธุรกิจหลกัคือ บรกิารรบัจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ และบรกิารขนสง่ในประเทศดว้ย
รถบรรทกุหวัลาก – หางพ่วง และรถกระบะ (พิกอปั) โดย บริษัทไดโ้อนธุรกิจการใหบ้ริการขนสง่ในประเทศดว้ย
รถบรรทุกหวัลาก – หางพ่วง ใหอ้ยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัทร่วม คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โล         
จิสติกส ์จ ากดั ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2559 เป็นตน้มา  

ในช่วงปลายปี 2560 บริษัทไดเ้ปลี่ยนโครงสรา้งผูถื้อหุน้การบรหิารงานของบริษัทรว่ม บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ 
โลจิสติกส ์จ ากดั มีผลท าใหบ้รษัิทเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และ SSK กลายเป็นบรษัิทยอ่ย และมีการลงทนุในบรษัิทรว่ม
เพิ่ม 1 บริษัท คือ บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึ่งประกอบกิจการเป็นตวัแทนขนสง่สินคา้ทางทะเลใหส้ายการ
เดินเรอืแหง่หนึง่ 

ในเดือนกุมภาพนัธ ์2561 บริษัทไดซ้ือ้หุน้ในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด เพิ่มจากผูถื้อหุน้รายหนึ่ง มีผลให้
บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.80 และเมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการของบรษัิทมีมติอนมุตัิเพิ่มทนุใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยจ านวน 1.26 
ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เพื่อขยายกิจการในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี บริษัทไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทนุเป็นจ านวน 
0.42 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 0.57 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์บรษัิทยอ่ย NCL Inter Logistic(S) Pte. Ltd.ไดล้งทนุใน
บริษัทย่อย ต่าง  ๆ 6 บริ ษัทในระหว่างปี  2561 คือ NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศ
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สหรฐัอเมริกา, Qingdao National Container Line Co., Ltd. และ Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ใน
ประเทศจีน LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์, NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. ใน
ประเทศเวียดนาม และ PT.NCL Inter Logistik Indonesia ในประเทศอินโดนีเซีย ดงันัน้งบการเงินในปี 2561 จะ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 
2561 จะแสดงผลการด าเนินงานรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ดงักลา่ว 

เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากัด ทัง้จ านวน 
เนื่องจาก บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั มีผลการด าเนินงานขาดทนุตอ่เนื่อง และการด าเนินงานหลกั
ในส่วนที่เป็นตัวแทนมีรายไดแ้ละผลการด าเนินงานนอ้ยมากเมื่อเทียบกับรายไดข้องกลุ่มบริษัท ดังนัน้การ
จ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั จึงไมไ่ดม้ีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของกลุม่บรษัิท 
และเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั ทัง้
จ านวน สง่ผลท าใหบ้ริษัทย่อยทัง้สองสิน้สดุการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทนบัตัง้แตว่นัที่ดงักลา่ว และบริษัทยอ่ย 
NCL Inter Logistic(S) Pte. Ltd.ไดล้งทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 1 บริษัท คือ NCL International Logistics Private 
Limited ในประเทศอินเดีย ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ริม่ด  าเนินการ 

ในระหวา่งปี 2562 กลุม่บรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญา
ที่ท ากบัลกูคา้ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 
มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธี
ปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกับผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บรษัิท 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ไดข้ยายวงกวา้งในหลายประเทศทั่ว
โลก ซึ่งมีผลกระทบต่อการขนสง่สินคา้ ท าใหร้ายไดล้ดลงอย่างมาก ในระหว่างปี 2563 บริษัทตอ้งตดัสินใจเลกิ
กิจการบรษัิทยอ่ยในประเทศเวียดนามและหยดุด าเนินกิจการชั่วคราวบรษัิทยอ่ยสองแหง่ในประเทศจีนเพื่อหยดุ
การรบัรูผ้ลขาดทนุหากยงัด าเนินธุรกิจต่อและประเมินสถานการณ ์นอกจากนี ้กลุม่บริษัทจ าหน่ายเงินลงทนุใน
บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียทัง้หมดใหก้บัผูถื้อหุน้อีกท่านหนึ่งของบริษัทยอ่ยเพื่อปรบัโครงสรา้งการบริหาร
กลุม่บรษัิทใหม้ีประสทิธิภาพมาก ทัง้นี ้การเลกิกิจการ การหยดุด าเนินกิจการชั่วคราวและการจ าหนา่ยเงินลงทนุ
ของบริษัทย่อยมิไดม้ีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินของกลุม่บริษัท เนื่องจากสดัส่วนรายได้
ของบรษัิทยอ่ยทัง้สีแ่หง่ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 27 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 3 ของ
รายไดร้วมของกลุม่บรษัิท 

ในระหวา่งปี 2563 กลุม่บรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบบัใหมซ่ึง่เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครือ่งมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน การรายงานทางการเงินระหวา่ง
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ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุม่บริษัท โดยกลุม่บริษัทไดเ้ลือกปรบัผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดย
ปรบัปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรยีบเทียบ ทัง้นี ้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิไม่
มีผลกระทบตอ่ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทัง้นีบ้รษัิทไดแ้สดงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนื่องจากการน ามาตรฐานเหลา่นีม้าถือปฏิบตัิไวแ้ลว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4 

ในระหวา่งงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 กลุม่บรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงจ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บัการ
ปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่น
ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแ้นวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั 
ตอ่งบการเงินของกลุม่บรษัิท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 ไตรมาส 3 2564 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สนิทรพัย ์         

สนิทรพัยห์มนุเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 34.41 4.67 40.86 5.03 50.42 6.65 89.11 8.97 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น – กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
8.45 1.15 6.70 0.82 6.58 0.87 

10.55 1.06 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น – กิจการอื่น 217.38 29.51 296.72 36.52 205.68 27.15 407.21 40.99 

ลกูหนีจ้ากการจ าหนา่ยเงินลงทนุที่ถึง

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
- - 31.15 3.83 40.40 5.33 38.13 3.84 

สนิคา้คงเหลอื 3.59 0.49 3.23 0.40 4.34 0.57 7.10 0.71 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 12.17 1.65 5.51 0.68 4.83 0.64 5.54 0.56 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 276.00 37.47 384.17 47.28 312.25 41.21 557.63 56.13 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน         

เงินฝากทีต่ิดภาระค า้ประกนั 85.04 11.55 86.96 10.70 96.52 12.74 97.91 9.86 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 6.59 0.89 6.26 0.77 6.80 0.90 6.91 0.70 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 ไตรมาส 3 2564 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

ลกูหนีจ้ากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ-สทุธิจาก

ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
- - 83.38 10.26 39.26 5.18 - - 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 14.73 2.00 11.89 1.46 71.12 9.39 70.13 7.06 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 318.96 43.30 182.23 22.43 121.40 16.02 158.58 15.96 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - - - - 61.89 8.17 54.88 5.52 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 6.27 0.85 29.48 3.63 24.35 3.21 27.30 2.75 

คา่ความนิยม 2.25 0.31 2.25 0.28 2.25 0.30 2.25 0.23 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่าย 15.80 2.15 14.32 1.76 14.08 1.86 10.19 1.03 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1.84 0.25 6.12 0.75 5.84 0.77 5.65 0.57 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 9.10 1.23 5.48 0.68 1.93 0.25 1.98 0.20 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 460.58 62.53 428.37 52.72 445.44 58.79 435.79 43.87 

รวมสินทรัพย ์ 736.58 100.00 812.54 100.00 757.69 100.00 993.42 100.00 

หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 

 
      

  

หนีส้นิหมนุเวียน         

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 
174.44 23.68 228.19 28.08 190.54 25.15 192.28 19.96 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น – กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
1.74 0.24 1.93 0.24 0.43 0.06 4.48 0.45 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น – กิจการอื่น 123.20 16.73 198.63 24.45 126.19 16.65 247.28 24.89 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.94 2.98 20.00 2.46 - - - - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนด

ช าระในหนึง่ปี 
25.65 3.48 4.59 0.56 - - - - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 
- - - - 21.78 2.87 17.83 1.79 

เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน

หนึง่ปี 
6.90 0.94 - - 15.15 2.00 21.33 2.15 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 11.01 1.49 6.32 0.78 9.09 1.20 15.48 1.56 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 364.88 49.54 459.66 56.57 363.18 47.93 504.68 50.80 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน         
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 ไตรมาส 3 2564 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน-สทุธิจาก

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระ ภายในหนึง่ปี 
32.53 4.41 28.90 3.56 - - -  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
- - - - 38.69 5.11 33.16 3.34 

เงินกูย้ืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 
3.22 0.44 - - 63.14 8.33 75.55 7.60 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6.86 0.93 10.53 1.30 13.04 1.72 15.27 1.54 

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2.72 0.37 0.34 0.04 0.29 0.04 0.33 0.03 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 3.07 0.42 3.53 0.43 2.52 0.33 1.15 0.12 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 48.40 6.57 43.30 5.33 117.68 15.53 125.46 12.63 

รวมหนีส้ิน 413.28 56.11 502.96 61.90 480.86 63.46 630.14 63.43 

         

สว่นของผูถื้อหุน้         

ทนุเรอืนหุน้         

ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่แลว้ 113.54 15.41 113.54 13.97 113.54 14.98 113.54 12.56 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 170.63 23.17 170.63 21.00 170.63 22.52 170.63 17.18 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม         

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 10.73 1.46 11.05 1.36 11.35 1.50 11.35 1.14 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (19.22) (2.61) (6.15) (0.76) (36.08) (4.76) 43.89 4.42 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ (2.14) (0.29) (4.36) (0.53) (4.72) (0.62) 3.80 0.38 

สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ

ของบรษัิทยอ่ย 
49.76 6.75 24.87 3.06 22.11 2.92 20.06 2.02 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 323.30 43.89 309.58 38.10 276.83 36.54 363.29 36.75 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 736.58 100.00 812.54 100.00 757.69 100.00 993.42 100.00 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 ไตรมาส 3 2564 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้และต้นทุน               

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,119.14 92.99 1,153.0 90.79 780.76 88.33 1,187.1 93.05 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 ไตรมาส 3 2564 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายไดจ้ากการขาย 84.43 7.01 117.01 9.21 103.19 11.67 67.28 5.27 

ตน้ทนุบรกิาร (908.95) (75.52) (924.20) (72.77) (638.24) (72.20) (980.05) (76.82) 

ตน้ทนุขาย (67.17) (5.58) (89.30) (7.03) (73.37) (8.30) (49.17) (3.85) 

ก าไรขั้นตน้ 227.45 18.90 256.52 20.20 172.34 19.50 225.20 17.65 

รายไดอ้ื่น 15.79 1.31 36.79 2.90 33.21 3.76 21.33 1.67 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (56.54) (4.70) (51.66) (4.07) (31.19) (3.53) 24.37 1.91 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (170.58) (14.17) (223.48) (17.60) (190.11) (21.51) 126.86 9.94 

ก าไรจากการด าเนินงาน 16.12 1.34 18.17 1.43 (15.75) (1.78) 95.30 7.47 

รายไดท้างการเงิน 0.96 0.08 2.07 0.16 7.84 0.89 3.98 0.31 

ตน้ทนุทางการเงิน (12.64) (1.05) (12.69) (1.00) (13.06) (1.48) (9.18) (0.72) 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากการ

ลงทนุในบรษัิทรว่ม 
1.07 0.09 1.08 0.09 1.57 0.18 1.61 (0.13) 

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงนิได ้ 5.51 0.46 8.63 0.68 (19.40) (2.19) 91.71 7.19 

ภาษีเงินได ้ (4.08) (0.34) 3.04 0.24 (4.83) (0.55) (11.55) (0.91) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1.43 0.12 11.67 0.92 (24.23) (2.74) 80.16 (6.28) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น 1.37  (2.16)  (0.53)  8.56  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปี 

2.80  9.51  (24.76)  88.72  

         

การแบ่งปันขาดทุน         
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3.16  11.06  (26.07)  79.96  

สว่นท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ี

อ  านาจควบคมุ 
(1.73)  0.61  1.84  0.20  

 1.43  11.67  (24.23)  80.16  

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม         
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4.53  8.89  (26.60)  88.50  

สว่นท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ี

อ  านาจควบคมุ 
(1.73)  0.62  1.84  0.22  

 2.80  9.51  (24.76)  88.72  

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

สว่นท่ีเป็นของบรษัิท 
0.007  (0.024)  (0.057)  0.18  
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 ไตรมาส 3 2564 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่ง

น า้หนกั (หนว่ย : หุน้) 
439.45  454.15  454.15  454.15  

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 ไตรมาส 3 2564 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนภาษีเงินได ้               

เงินสทุธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรม

ด าเนินงาน 
1,119.14 92.99 1,153.0 90.79 780.76 88.33 1,187.1 93.05 

เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรม

ลงทนุ 
84.43 7.01 117.01 9.21 103.19 11.67 67.28 5.27 

เงินสทุธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรม

จดัหาเงิน 
(908.95) (75.52) (924.20) (72.77) (638.24) (72.20) (980,05) (76.82) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 
(67.17) (5.58) (89.30) (7.03) (73.37) (8.30) (49.17) (3.85) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนภาษีเงินได ้ 227.45 18.90 256.52 20.20 172.34 19.50 225.20 17.65 

งบกระแสเงินสด 

หนว่ย : ลา้นบาท 2561 2562 2563 
9 เดือนแรก ปี 

2564 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษีเงินได ้ 5.51 8.63 (19.40) 91.70 

เงินสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 16.97 10.05 35.55 40.38 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ 2.42 (5.42) (2.12) (5.06) 

เงินสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (20.24) 3.63 (23.73) (2.14) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

สทุธิ 
(2.16) 6.45 9.56 38.68 
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วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ 

(Logistics Provider) โดยเริ่มตน้ประกอบธุรกิจบริการรบัจดัการขนสง่ระหว่างประเทศตัง้แต่ปี 2539 และมีการ

ขยายสู่ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลาก-หางพ่วงในปี 2554 และขนส่งในประเทศดว้ยรถ

กระบะ ในปี 2560 เพื่อใหบ้รกิารอยา่งครบวงจรมากขึน้  

ในระหว่างปี 2559 บริษัทลงทนุในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอก

เลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และจัดจ าหน่ายครุภณัฑท์างการแพทยส์  าหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม โดยมี

สดัสว่นการถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 44.44 และไดซ้ือ้หุน้เพิ่มในเดือนกุมภาพนัธปี์ 2561 จากผูถื้อหุน้รายหนึ่งมีผล

ท าใหบ้รษัิทเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 52.80 มีผลท าใหบ้รษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั เปลีย่น

จากบริษัทรว่ม มาเป็นบริษัทย่อยในเวลาดงักลา่ว งบการเงินรวมส าหรบัปี 2561 เป็นตน้ไป จึงมีรายไดจ้ากการ

ขายน า้ยาฟอกเลอืดและครุภณัฑ ์รวมอยูด่ว้ย ดงันี ้

 
2561 2562 2563 9 เดือน 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
ล้าน
บาท 

% ล้านบาท % 

การจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

        

- ทางเรอื 966.05 80.27 1,012.15 79.69 733.57 82.99 1,032.94 82.34 

- ทางอากาศและบรกิารอื่น ๆ 25.56 2.12 37.86 2.98 40.80 4.61 98.71  7.87  

รวมบริการจัดการขนส่ ง
ระหว่างประเทศ 

991.61 82.39 1,050.01 82.67 774.37 87.60 1,131.65 90.21  

การขนสง่ในประเทศ  127.30 10.58 102.32 8.06 6.24 0.71 31.79  2.54  

รวมรายได้จากการให้บริการ
ขนส่งรวม 

1,118.91 92.97 1,152.33 90.73 780.61 88.31 1,163.44 92.75 

รายได้จากการขายน า้ยาฟอก

เลอืดและครุภณัฑ ์
84.66 7.03 117.69 9.27 103.34 11.69 90.98 7.25  

รายได้จากการให้บริการและ
การขายรวม 

1,203.57 100.00 1,270.02 100.00 883.95 100.00 1,254.42 100.00  

 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่ง ส  าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 

1,187.14 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อน 590.76 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 99.06 สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิท

มีก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้ริการขนสง่เพิ่มขึน้ 107.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 108.21 เนื่องจากบริษัทและ

บริษัทย่อย มีรายไดจ้าการใหบ้ริการขนส่งเพิ่มขึน้จากลกูคา้ที่เพิ่มขึน้ ค่าระวางที่ปรบัตวัสงูขึน้ และสามารถ
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บริหารจัดการตน้ทุนไดด้ีจึงท าใหม้ีผลก าไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้มาก ส่วนรายไดจ้ากการขายเกิดจากบริษัทย่อย  

GWM ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาลา้งไตและเวชภณัฑต์่าง ๆ มีรายไดล้ดลง 10.29 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 13.26 การลดลงของรายไดเ้กิดจากการขายเวชภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการฟอกเลอืดลดลง 5.99 ลา้นบาท 

และรายไดจ้ากการขายน า้ยาลา้งไตลดลง 4.3 ลา้นบาท แตก่ าไรขัน้ตน้ลดลงเพียง 4.14 ลา้นบาท เนื่องจากการ

ขายเวชภณัฑต์่าง ๆ มีก าไรขัน้ตน้จากการขายไม่มากนกั เป็นการขายเสริมไปกบัการขายน า้ยาลา้งไต ซึ่งเป็น

รายไดจ้ากการขายหลกัของบริษัท โดยรายไดจ้ากการขายน า้ยาลา้งไตที่ลดลงเนื่องจากมีการแข่งขนัทางดา้น

ราคาท าใหร้าคาขายเฉลีย่ปรบัลดลงเลก็นอ้ยเพื่อใหส้ามารถรกัษาลกูคา้และสามารถขยายตลาดตอ่ไปได้ 

กลุม่บริษัทมีรายไดร้วม 883.95 ลา้นบาทในปี 2563 ซึ่งลดลงจาก 1,270.02 ลา้นบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 30.40 เนื่องจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งลดลง 371.72 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขาย

น า้ยาฟอกเลอืดและครุภณัฑล์ดลง 14.35 ลา้นบาท  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่รวม 1,152.33 ลา้นบาทในปี 2562 และลดลงเหลอื 780.61 ลา้นบาท ในปี 2563 

คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.26 หากพิจารณาตามประเภทของรายได้ พบว่ารายไดจ้ากการขนสง่ระหว่างประเทศ

ทางทะเลซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight 

Forwarder) และ รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ NVOCC ซึ่งมียอดลดลง

จากปี 2562 จ านวน 278.58 ลา้นบาท เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

ที่ไดข้ยายวงกวา้งในหลายประเทศทั่วโลก มีผลกระทบต่อการขนส่งสินคา้ท าใหร้ายไดล้ดลงอย่างมากท าให้

บริษัทตอ้งตดัสินใจปิดบริษัทในประเทศเวียดนาม และหยดุด าเนินกิจการบริษัทในประเทศจีนทัง้สองแห่ง และ

ขายเงินลงทุนบริษัทในประเทศอินโดนีเซียในระหว่างปี 2563 เนื่องจากฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้ว่าหาก

ด าเนินการต่อจะท าใหส้่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ดังจะเห็นจากโครงสรา้งกลุ่ม

บรษัิทท่ีไดม้ีการเปลีย่นแปลงในระหวา่งปี ดงันี ้

บริษัท 2561 หมายเหตุ 2562 หมายเหตุ 2563 หมายเหตุ 

NCL Thailand           
NCL Singapore          
LG (TH)     ถึง เม.ย. 2562 x   
Legacy Asia  ถึง ก.ค. 2561 x   x   
LG Singapore  เริม่ ส.ค. 2561       
SSK     ถึง พ.ย. 2562 x   
Grace Water Med  เป็นบ.ยอ่ย มี.ค. 2561       
NCL USA  เริม่ มี.ค. 2562       
NCL Qingdao  เริม่ มิ.ย. 2561     หยดุประกอบการ  
NCL Vietnam  เริม่ ก.ย. 2561     ถึง เม.ย. 2563 
NCL Indonesia  เริม่ ก.ค. 2561     ถึง ส.ค. 2563 
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บริษัท 2561 หมายเหตุ 2562 หมายเหตุ 2563 หมายเหตุ 

NCL Ningbo  เริม่ ธ.ค. 2561     หยดุประกอบการ  
NCL Mumbai x    ยงัไมด่  าเนินงาน  ยงัไมด่  าเนินงาน 

 

สว่นรายไดจ้ากการขนสง่ระหว่างประเทศทางอากาศที่เพิ่มขึน้เพียง 2.94 ลา้นบาท ทัง้ที่ไดท้  าสญัญากบั EL AL 

ISRAEL AIRLINE LTD. (ประเทศอิสราเอล) เพื่อเป็นผูใ้หบ้ริการขนส่งทางอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2562 

เนื่องจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหส้ายการบินดงักลา่วไมส่ามารถ

เปิดใหบ้รกิารไดต้ัง้แตเ่ดือนมีนาคม ถึงเดือนกนัยายน 2563 แตเ่มื่อเปิดใหบ้รกิารแลว้ก็ยงัไมส่ามารถใหบ้รกิารได้

อย่างเต็มที่เนื่องจากมีขอ้จ ากัดจากการมาตรการการควบคุม การน าเขา้ ส่งออกสินคา้ที่ใหค้วามส าคญักับ

มาตรการดา้นสาธารณสขุที่เพิ่มขึน้  

 สว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศ ลดลงจากปี 2562 จ านวน 96.08 ลา้นบาท เนื่องจากเมื่อวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจ้ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท SSK ทัง้จ านวนในราคาทนุ ใหก้บัผู้

ถือหุน้ทา่นหนึง่ของบรษัิท SSK สง่ผลใหบ้รษัิท SSK สิน้สดุการเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทนบัแตว่นัดงักลา่ว ดงันัน้ 

ผลการด าเนินงานขนสง่ทางบกโดยใชร้ถหวัลากในปี 2563 จึงไม่มีรายไดข้องบริษัท SSK รวมอยู่ในงบการเงิน

รวมของกลุม่บรษัิท จึงท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศลดลง 

ส าหรบับริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั ไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อเดือนมีนาคม 2559 โดยบริษัทไดร้ว่มทนุกบั

บคุคลภายนอก ซึ่งบคุคลดงักลา่วมีศกัยภาพสงูและมีความประสบการณย์าวนาน เช่ียวชาญในธุรกิจขนสง่เป็น

อย่างดี เพื่อใหบ้ริการขนส่งสินคา้โดยหวัลาก-หางพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มีความจ าเป็น

จะตอ้งใชท้รพัยส์ินหวัลาก-หางพ่วง อีกต่อไป บริษัทไดโ้อนหวัลาก จ านวน 65 หวั และหางพ่วง จ านวน 98 หาง 

ของบริษัทเป็นเงินลงทนุในบริษัทรว่มดงักลา่ว มลูค่าตามสญัญาโอนทรพัยส์ินเพื่อการลงทนุ คิดเป็นประมาณ 

120.94 ลา้นบาท โดยก าหนดเกณฑใ์นการโอนที่ไม่ต  ่ากวา่ราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ และตอ้งไม่เกิดผล

ขาดทนุจากการโอนทรพัยส์ิน เพื่อใชใ้นการด าเนินงานขนสง่ภายในประเทศภายใตบ้ริษัทรว่มดงักลา่ว และเป็น

การลดภาระทางดา้นคา่ใชจ้่ายของบรษัิทลงทัง้ทางดา้นตน้ทนุและคา่เสือ่มราคาของทรพัยส์นิ เพิ่มประสทิธิภาพ

ในการบรหิารจดัการตน้ทนุของบรษัิทใหด้ีขึน้ สง่เสรมิใหบ้รษัิทมีผลตอบแทนเติบโต มีก าไรมั่นคงและตอ่เนื่องใน

อนาคต และสรา้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ในระยะยาว  

บริษัทด าเนินกิจการขนสง่ภายใตก้ารรว่มทนุ ด าเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏวา่ สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั

เป็นผลท าใหย้อดขายงานปนู หรือการใชร้ถปนู ไม่เพียงพอกบัคา่ใชจ้่าย จึงท าใหท้ัง้สองฝ่ายตดัสินใจขายรถปนู

เพื่อลดผลขาดทนุที่จะเกิดขึน้ต่อไปและยกเลิกการรว่มทนุดงักลา่วในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อปรบัโครงสรา้งผู้

ถือหุน้ของ SSK ซึ่งหลงัจากการลดทนุ บริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และบริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะสง่ผลใหก้าร

ท างานและการบริหารคลอ่งตวัมากขึน้ และเพื่อลดภาระตน้ทนุค่าเสื่อมราคารถปนู และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในการ

บรหิารงาน โดยภายหลงัการลดทนุไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ SSK เนื่องจากทรพัยส์นิท่ีเหลอืของบรษัิท 
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SSK เป็นหวัลาก – หางพ่วง ท่ีบริษัทมีประสบการณแ์ละความช านาญ และมีผูบ้ริหารที่มีประสบการณค์วาม

เช่ียวชาญในดา้นการขนส่งโดย หวัลาก – หางพ่วงมากว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารมีนโยบายขยายฐานลกูคา้ที่มี

ความตอ้งการการขนสง่ผลติผลทางการเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ และเลง็เห็นวา่มีการปรบัตวัที่ดีขึน้ 

และสง่ผลใหบ้รษัิทมีรายไดเ้พิ่มมากขึน้อีกดว้ย ซึง่ผลประกอบการของ SSK ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งผูถื้อ

หุน้แลว้ มีผลประกอบการท่ีดีขึน้มาก แตย่งัมีผลขาดทนุอยู ่โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 บรษัิทไดต้ดัสนิใจขาย

หุน้ทัง้หมดเพื่อลดภาระคา่ใชจ้่าย คา่ด าเนินงาน ภาวะขาดทนุสะสมที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และเพิ่มสภาพคลอ่ง

ของบรษัิท 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทไดเ้ริ่มลงทนุในกิจการขนสง่โดยรถกระบะพิกอปั เพื่อใชร้บัขนสง่กระจายสินคา้ต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการใหบ้ริการแก่กลุ่มลกูคา้ที่ตอ้งการเคลื่อนยา้ยสินคา้ในประเทศทางถนนดว้ยรถ

กระบะพิกอัป โดยอาศัยความช านาญดา้นการบริการจัดการระบบการขนส่งสินคา้ของบริษัท  และสามารถ

สนบัสนนุการขยายธุรกิจทางดา้นการขนสง่สนิคา้ของบรษัิทใหเ้ติบโตได ้ 

ทัง้นี ้เมื่อขายเงินลงทนุในบริษัท SSK แลว้ กลุม่บริษัทยงัมีการประกอบธุรกิจขนสง่ในประเทศ รถกระบะพิกอปั 

และใหบ้รกิารขนสง่โดยรถหวัลาก-หางพว่งอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบรษัิท 

บริษัทมีการรบัรูร้ายไดเ้มื่อมีการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้ โดยในการใหบ้ริการจัดการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศ บริษัทจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อมีการส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ใหแ้ก่ลกูคา้ ส  าหรบัการ

ใหบ้ริการขนสง่ในประเทศ บริษัทจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อรถบรรทกุของบริษัทมีการสง่มอบสินคา้ใหแ้ก่ผูร้บัที่จดุหมาย

ปลายทาง 

ในการรบัรูร้ายไดข้องบริษัทนัน้ จะรบัรูจ้  านวนเต็มทัง้จ านวนที่ไดร้บัจากลกูคา้ ดงันัน้ รายไดค้า่บรกิารของบรษัิท

ตามงบการเงินจึงประกอบดว้ยตน้ทนุค่าระวางรวมถึงตน้ทนุการใหบ้ริการอื่น  ๆ  ที่บริษัทไดจ้่ายไปก่อนแลว้และ

อตัราก าไรที่บริษัทคิดจากลกูคา้ (Cost Plus) รวมอยู่ในรายไดค้่าบริการดงักลา่ว ซึ่งตน้ทนุค่าระวางและตน้ทุน

การใหบ้รกิารตา่ง ๆ นัน้คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 80-85 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการขนสง่  

ตน้ทนุหลกัในการใหบ้ริการของบริษัทส าหรบัธุรกิจจดัการขนสง่ระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทนุค่าระวางและค่า

ส่วนแบ่งรายไดท้ี่จ่ายคืนใหแ้ก่ลกูคา้ ส่วนตน้ทุนหลกัของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าน า้มนั  

ทัง้นีก้ารก าหนดรายไดค้า่บรกิารกบัลกูคา้นัน้ บรษัิทจะใชว้ิธีอตัราตน้ทนุบวกก าไร ดงันัน้สาเหตทุี่ท  าใหต้น้ทนุรวม

ที่ในปี 2563 ทัง้ตน้ทุนค่าระวางเรือและอากาศ ค่าขนส่ง ลดลงจากปี 2563 เป็นผลมาจากรายไดท้ี่ลดลงดงั

สาเหตทุี่กลา่วไวข้า้งตน้ ซึง่การท่ีบรษัิทมีการจองระวางเรอืหรอืเครือ่งบินอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหส้ามารถเจรจากบั

ผูใ้หบ้ริการขนสง่ในการขอก าหนดราคาคา่ระวางลว่งหนา้ โดยระยะเวลาที่บริษัทจองระวางเรือหรือเครื่องบินกบั

ระยะเวลาที่ลกูคา้ตกลงอตัราค่าบริการกับบริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1-7 วนั ส่งผลใหบ้ริษัท

สามารถก าหนดอตัราคา่บรกิารท่ีสะทอ้นตอ่การเปลีย่นแปลงของคา่ระวางในแตล่ะช่วงเวลาได้ ส าหรบัคา่บรกิาร

ขนส่งในประเทศ บริษัทใช้วิธีการก าหนดราคาแบบตน้ทุนบวกอตัราก าไรและมีการก าหนดอตัราค่าบริการใน
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ลกัษณะของขัน้บนัไดซึ่งอตัราค่าบริการจะแปรผนัตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน า้มนัซึ่งเป็นตน้ทนุหลกัของ

การขนสง่ในประเทศ ท าใหบ้รษัิทสามารถลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน า้มนัลงได ้ 

อัตราก าไรขัน้ตน้ 

กลุ่มธุรกิจ 2561 2562 2563 
9 เดือนแรก 

2564 

บรกิารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ 17% - 21% 18% - 25% 5% - 25% 5 -35% 

บรกิารขนสง่ในประเทศ 12% - 17% 11% - 15% 5% - 10% 3% - 10% 

อัตราก าไรขัน้ต้นรวม 18.78% 19.84% 18.25% 17.44% 

 

ก าไรขัน้ตน้ของการใหบ้ริการขนสง่ทัง้ในและระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทเท่ากบั 210.19 ลา้นบาท 228.81 

ลา้นบาท 142.53 ลา้นบาท และ 207.05 ลา้นบาท ในปี 2561 2562 2563 และ 9 เดือนแรก ปี 2564 ตามล าดบั 

และมีอตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 18.78 รอ้ยละ 19.84 รอ้ยละ 18.25 และรอ้ยละ 17.44 ตามล าดบั โดยการ

เพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2562 จากปี 2561 เนื่องจากกลุม่บริษัทขยายตลาดโดยการเปิดบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศเพิ่มขึน้ มุ่งเนน้การขยายฐานลกูคา้และเพิ่มปริมาณการใหบ้ริการหลาย ๆ ประเภทของบริษัทแบบ

ครบวงจร เพื่อเปิดโอกาสใหบ้รษัิทไดน้ าเสนอคณุภาพบรกิารแก่ลกูคา้ในสว่นท่ียงัมิเคยใชบ้รกิารดา้นอื่น ๆ ท าให้

สามารถเพิ่มก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ไดม้ากขึน้ จึงท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็น 19.84 ในปี 2562 

สว่นในปี 2563 อตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 18.25 ซึง่ลดลงจากปี 2562 เลก็นอ้ย เนื่องจากในระหวา่งปี 2563 

มีการหยดุด าเนินการ ปิด และขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยในต่างประเทศเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และประกอบกบัตน้ทนุคา่ระวางเรอืที่เพิ่มขึน้มากเนื่องจากการแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สง่ผลใหร้ะวางเรือ และตูค้อนเทเนอรไ์ม่เพียงพอกบัการขนสง่ จึงท าใหม้ีการปรบั

ตน้ทุนค่าระวางและค่าใชจ้่ายในการขนส่งเพิ่มขึน้อย่างกะทันหัน จึงท าใหก้ าไรจากการขนส่งในบางรอบไม่

สามารถปรบัราคากับลูกคา้ไดเ้นื่องจากเป็นการตกลงราคาล่วงหนา้ และเพื่อรกัษาฐานลูกคา้ในการขนส่ง

ตอ่เนื่องตอ่ไป  

รายไดอ้ื่นของกลุม่บรษัิทเกิดจาก 

1. ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิทย่อย ในปี 2562 จ านวน 27.18 ลา้นบาท เกิดจากการขายเงินลงทนุ
ในบริษัท LG (TH) จ านวน 11.15 ลา้นบาท และจากการขายเงินลงทุนในบริษัท SSK จ านวน 16.03 ลา้น
บาท เนื่องจากในงบการเงินรวมในงวดก่อน ๆ ได้รวมผลขาดทุนของบริษัทดังกล่าวในงบการเงินรวม
ตลอดเวลาที่เป็นบรษัิทยอ่ย เมื่อมีการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยดงักลา่วในราคาทนุ จึงรบัรูเ้ป็นก าไรกลบัมา
ในงบการเงินรวม ส่วนในปี 2563 จ านวน 0.27 ลา้นบาท เกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน
ประเทศอินโดนีเซีย  
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2. รายไดอ้ื่น ๆ เช่น รายไดค้่าเช่าส านกังาน (อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน) รายไดค้่าเช่ารถ  รายไดจ้ากการ
ท างานโปรเจ็คพิเศษจากการใหบ้ริการเปลี่ยนเครื่องเอ็กซเรยท์ี่สนามบิน ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รายได้
เงินปันผล และคา่บรกิารท่ีปรกึษา เป็นตน้ 

บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 3.16 ลา้นบาท และ 11.06 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลขาดทนุ

สทุธิในปี 2563 เท่ากับ 26.07 ลา้นบาท ส่วนในงวด 9 เดือนแรกปี 2564 เท่ากับ 79.96 มีอตัราก าไรสทุธิในปี 

2561 และ 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 0.28 และรอ้ยละ 0.87 ตามล าดบั และมีอตัราขาดทนุสทุธิในปี 2563 เทา่กบัรอ้ย

ละ 2.95 สว่นในงวด 9 เดือนแรกปี 2564 มีอตัราก าไรสทุธิ เทา่กบั 6.4 เนื่องจาก 

ในปี 2561 กลุม่บรษัิทมีก าไรสทุธิ เทา่กบั 3.16 ลา้นบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบรษัิทมีก าไรสทุธิ 6.40 ลา้นบาท

ซึ่ ง ดี ขึ ้นจาก ปี  2560 ส่วนบริ ษั ท  NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD. (“NCL SINGAPORE”) มี ผล

ประกอบการดีขึน้มีรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากปีก่อน เนื่องจากปี  2561 บริษัทขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

ประกอบกบัไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้เดิมท าใหส้ามารถเพิ่มยอดขายไดม้าก และในระหว่างปี บริษัทขยาย

ส่วนงานขนส่งแบบ LCL Shipment (Less than Container Load ท าใหม้ีรายไดแ้ละก าไรในส่วนงานดงักล่าว

เพิ่มขึน้ สง่ผลใหบ้รษัิทมีก าไรสทุธิ 2.93 ลา้นบาท บรษัิท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั เดิมช่ือ บรษัิท เลเจนด ์

ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“LG (TH)”) มีขาดทนุสทุธิตามอตัราสว่นที่บริษัทลงทนุ 0.81 ลา้นบาท ซึ่งดีขึน้จากปี

ก่อนมากเนื่องจากมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการที่บริษัทสามารถบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอรไ์ดด้ีขึน้ แต่ก าไรขัน้ตน้

ลดลง เนื่องจากสายเรือหลายแห่งมีการควบรวมกนัมากในปี 2561 จึงท าใหม้ีการแขง่ขนัทางดา้นราคาในตลาด 

ทัง้นีบ้รษัิทมีการติดตามความเคลือ่นไหวของตลาดอยา่งใกลชิ้ด เพื่อปรบัเปลีย่นกลยทุธท์างการตลาดใหท้นัเวลา

เพื่อใหบ้ริษัทมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ตอ่ไป บริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั (“SSK”) หลงัจากที่

บริษัทเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่แลว้ไดเ้ขา้ไปเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ SSK ท าให ้SSK มีผล

ประกอบการดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญั โดยในปี 2561 บรษัิท Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึง่ด าเนนิ

ธุรกิจใหเ้ช่าตูค้อนเทนเนอร ์เดิมบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ตอ่มาในเดือนกรกฎาคม 2561 บรษัิทจ าหนา่ย

เงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจ านวนในราคาทุน เนื่องจากกองทุน Buss Capital Fund 

Singapore ซึ่งเป็นผูส้นับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจประสบภาวะลม้ละลาย โดยมีหุน้สามัญ 

140,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรยีญสงิคโปร ์รวมเป็นเงินทัง้หมด 140,000 เหรยีญสงิคโปร ์ใหก้บัผูถื้อ

หุน้รายหนึง่ของ Legend Shipping PTE. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแหง่หนึง่ในประเทศสงิคโปร ์เป็นผลให ้

Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิน้สดุการเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท เนื่องจากบรษัิท Legacy มีผลขาดทนุสะสม 

และสง่ผลใหบ้ริษัทไม่ตอ้งแบกภาระค่าใชจ้่าย ค่าด าเนินการ และ ภาวะขาดทนุสะสม ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

ทัง้นีใ้นบริษัทไดร้วมผลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุดงักลา่ว จ านวน 0.13 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม สว่น

บริษัทย่อยที่เปิดในปี 2561 ซึ่งประกอบดว้ย NCL International Logistics USA Inc. (“NCL USA”) ในประเทศ

สหรฐัอเมริกา Qingdao National Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ในประเทศจีน NCL 

Inter Logistics Vietnam Company Limited (“NCL-Vietnam”)ในประเทศเวียดนาม และ PT. NCL INTER 

LOGISTIK INDONESIA (“NCL-Indonesia”)ในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบการรวมขาดทุน 2.87 ลา้น
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บาท เนื่องจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศ มีค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในช่วงเริ่มก่อตัง้ และขยายงานท าใหม้ี

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้บริษัทคาดหวงัวา่ภายหลงัจากการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยเต็ม

ก าลงัตามเปา้หมายแลว้จะสง่ผลใหก้ลุ่มบรษัิทมีผลประกอบการท่ีดียิ่งขึน้ตามล าดบั 

ส่วนในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ เท่ากับ 11.06 ลา้นบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 

12.85 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย SSK ในราคาทนุ โดยมีระยะเวลาการ

จ่ายช าระค่าหุน้ภายใน 2 ปีครึ่ง ท าใหบ้ริษัทรบัรูข้าดทุนจากการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของการขายเงินลงทนุ

ดงักล่าวจ านวน 13.29 ลา้นบาท ณ วนัที่จ  าหน่ายเงินลงทุน โดยรายการขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 13.29 

ลา้นบาทดงักลา่วนี ้จะถกูทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดด้อกเบีย้รบัตลอดระยะเวลา 2 ปีครึง่ จนกว่าจะไดร้บัเงินค่าขาย

เงินลงทุนทัง้หมดครบถว้นในปี 2563 ถึงกลางปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มีค่าใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาว

ของพนกังานเพิ่มขึน้ 2.98 ลา้นบาท จากการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรบั

ลกูจา้งซึง่ท างานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้ีสทิธิไดร้บัคา่ชดเชยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั และ

การลดลงของอตัราดอกเบีย้ที่ใชใ้นการประมาณการ และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้เนื่องจากการเปิดบริษัท

ย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ท าใหม้ีค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้ ซึ่ งหากไม่รวม

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าชดเชยตามกฎหมาย การกลบัรายการปรบัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และ

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจะพบว่า ปี 2562 งบเฉพาะบริษัทมีผลก าไรสทุธิ 3.42 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 

2561 เพียง 0.55 ลา้นบาท สว่นบริษัทย่อย ต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ มีผลประกอบการที่ดีขึน้ ทัง้นี ้รวมทัง้

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากปี 2561 รวม 29.07 ลา้นบาท เนื่องจากสามารถขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

และสามารถบริหารจัดการตน้ทุนไดด้ีขึน้ มีรายไดอ้ื่น  ๆ  ในปี 2562 รวม 38.86 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

22.11 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยตามที่ไดก้ลา่วไปแลว้ และมีค่าใชจ้่ายในการ

ขายและบรหิารเพิ่มขึน้ 48.03 ลา้นบาทจากคา่ใชจ้่ายของบรษัิทที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลา่วไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และจากค่าใชจ้่ายของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5 บริษัท รวม 14.73 ลา้นบาทเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มตน้ 

และขยายงาน มีค่าใชจ้่ายของ GWM ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 3.22 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายของบริษัทย่อย NCL 

Singapore เพิ่มขึน้ 5.58 ล้านบาท เนื่องจากขยายงานส่วน LCL ท าให้มีพนักงานเพิ่มขึน้ และมีการย้าย

ส านกังานเพื่อรองรบัการขยายงานท าใหม้ีค่าใชจ้่ายในการยา้ยและตดัจ าหน่ายสว่นปรบัปรุงส านกังานเดิม ซึ่ง

ภายหลงัจากการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยเต็มก าลงัตามเปา้หมายแลว้ท าใหก้ลุม่บรษัิทมีผลประกอบการที่ดีขึน้

ตามล าดบั 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน 26.07 ลา้นบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีก าไรสุทธิ 8.38 ลา้นบาท 

แม้ว่าในปีนี ้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ ชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุก

ภาคอตุสาหกรรมทั่วประเทศ และทั่วโลก ซึง่บรษัิทไดร้บัผลกระทบเช่นกนั ดงัเห็นไดจ้ากรายไดท้ี่เกิดขึน้ในปีนีข้อง

ลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักลา่วใชบ้รกิารขนสง่ลดลง ซึง่สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบรษัิทลดลง แต่

งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลก าไรสทุธิ เกิดจากการพยายามหาแหล่งรายไดท้างอื่นเพื่อชดเชยรายไดแ้ละก าไร

ขัน้ตน้ที่ลดลงดงัจะเห็นไดจ้ากรายไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีรายไดโ้ปรเจคพิเศษในการใหบ้ริการเปลี่ยนเครือ่ง
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เอ๊กซเรยใ์นสนามบิน จ านวน 11.07 ลา้นบาท มีรายไดท้างการเงินเพิ่มขึน้จากการรบัรูด้อกเบีย้จากการขายเงิน

ลงทนุใน SSK 6.44 ลา้นบาท และมีรายไดค้า่เช่ารถ และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าตูค้อนเทนเนอรเ์พิ่มขึน้จากปีก่อน 

ประกอบกับการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงจากการควบคุมรายจ่ายด้วยความรอบคอบและ

ระมดัระวงัยิ่งขึน้ และจากมาตรการช่วยเหลอืของหนว่ยงานตา่งๆ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโร

นา่ 2019 สว่นงบการเงินรวมที่มีผลขาดทนุจ านวน 26.07 ลา้นบาท เนื่องจากก าไรขัน้ตน้ของการใหบ้รกิารขนสง่

ของกลุ่มบริษัทลดลงตามสาเหตขุา้งตน้ ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2562 คณะกรรมการบริษัทไดซ้ือ้

หนว่ยงานธุรกิจใหมภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยในสงิคโ์ปร ์(LG Container Line PTE LTD.) ซึง่ในปีนีม้ี

ค่าใชจ้่ายและตน้ทนุในการปรบัโครงสรา้งธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว ท าใหเ้กิดผลขาดทนุ

ในปี 2563 จ านวน 39.23 ลา้นบาท โดยตน้ทนุจากการปรบัโครงสรา้งนีแ้ลว้เสรจ็ในปีปัจจบุนั และจะเห็นผลก าไร

ของบริษัทย่อยดงักลา่วในปี ต่อ ๆ ไป ซึ่งหากไม่รวมผลขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งจะเห็นไดว้่ากลุม่บริษัทมี

ผลก าไรสทุธิ ส  าหรบัส าหรบัปี 2563 เทา่กบั 6.58ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.74 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและ

รายไดจ้ากการขาย  

โดยในปีนีค้ณะกรรมการบรษัิทตดัสนิใจปิดบรษัิทยอ่ยในประเทศเวียดนาม และหยดุการด าเนินกิจการของบรษัิท

ย่อยในประเทศจีน และขายเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหยุดผลขาดทุนในระยะยาวที่อาจเกิดขึน้จาก

ผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท

และต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงเฝา้ติดตามสถานการณอ์ยา่งใกลชิ้ดเพื่อปรบักลยทุธ ์การบริหารงาน 

และแกไ้ขสถานการณต์อ่ไป 

ผลประกอบการส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 79.96 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 6.36 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดจ้ากการขาย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีผลขาดทนุสทุธิ  

19.60 ลา้นบาท เนื่องจากก าไรขัน้ตน้ของการใหบ้รกิารขนสง่ของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้ตามสาเหตขุา้งตน้ ประกอบ

กบัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 12.07 ลา้นบาท จึงสง่ผลใหก้ลุม่บริษัทมีผลก าไรสทุธิส าหรบังวด 9 

เดือน ปี 2564 จ านวน 79.96 ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 37- 47 โดยมี

ส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลกูหนีจ้ากการ

จ าหนา่ยเงินลงทนุท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 53-

63 ของสินทรพัยร์วม โดยมีสว่นประกอบหลกัไดแ้ก่ เงินฝากที่ติดภาระค า้ประกนั อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอปุกรณ ์และทรพัยส์ินสิทธิการใช ้สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 และ ณ 

สิน้ปี 2563 เท่ากบั 812.54 ลา้นบาท และ 757.69 ลา้นบาท ตามล าดบั สาเหตหุลกัของการลดลงของสินทรพัย์

รวมในปี 2563 เกิดจากการลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลงรวม 91.16 ลา้นบาท จากรายไดข้องกลุม่

บริษัทที่ลดลงและบริษัทย่อยที่น  ามารวมในงบการเงินรวมลดลงเนื่องจากหยดุประกอบการ ปิดบริษัท และขาย
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เงินลงทุนในระหว่างปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จึงท าใหย้อดลกูหนี ้

การคา้ลดลง ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุ เกิดจากการขายเงินลงทนุในบริษัท SSK ในเดือนพฤศจิกายน 2562 

โดยมีระยะเวลาการจา่ยเงิน 2 ปีครึง่ ซึง่มียอดลดลงจากปี 2562 เนื่องจากมีการรบัช าระตามงวดที่ครบก าหนดใน

ระหว่างปี เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันเพิ่มขึน้ 8.75 ลา้นบาท เนื่องจากน าไปค า้ประกนัวงเงินเบิกเกิน

บญัชีและค า้ประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มขึน้ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุเพิ่มขึน้ 59.32 ลา้นบาท จากการจดั

ประเภทที่ดินอาคารตึกส านักงานของบริษัทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในระหว่างปี 2563 เพื่อให้

บคุคลภายนอกเช่า จึงท าใหท้ี่ดินอาคารอปุกรณล์ดลง 60.83 ลา้นบาท นอกจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ

จะท าใหท้ี่ดินอาคารและอปุกรณล์ดลงแลว้ ยงัมีการจดัประเภทรายการสินทรพัยจ์ากการเช่าทางการเงินคือ ตู้

คอนเทนเนอรท์ี่เช่าซือ้ถกูจดัประเภทใหม่เป็นสินทรพัยส์ิทธิในการใชจ้ านวน 31.02 ลา้นบาท และบริษัทไดร้บั

รถบรรทกุหวัลาก-หางพว่งเพื่อช าระหนีค้า่หุน้โดยมีราคาตลาด 41.98 ลา้นบาท 

 การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ี่มีสาระส าคญัในปี 2562 มีการเพิ่มขึน้ของการเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ากการขายเงิน

ลงทุน จ านวน 114.53 ลา้นบาท เกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัท SSK ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี

ระยะเวลาการจ่ายเงิน 2 ปีครึง่ สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนในปี 2562 จ านวน 23.21 ลา้นบาท จากการท่ีบรษัิทยอ่ย LG 

Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปรซ์ือ้ส่วนงานธุรกิจการบริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่าง

ประเทศกบับริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท ซึ่งไดด้  าเนินการใหม้ีการวดัมูลค่ายตุิธรรม

ของสว่นงานธุรกิจโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ประเมินมลูค่ายตุิธรรมและอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนแต่ละรายการ โดยมีอายกุารใหป้ระโยชน ์3-25 ปี มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่ระบไุดท้ี่ได้มา ณ วนัที่ซือ้

ธุรกิจประกอบดว้ยความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัลกูคา้ ผูใ้หเ้ช่าตูค้อนเทนเนอรแ์ละสายเรอื มลูคา่ 20 ลา้นบาท และ

ความรูท้างเทคนิคในการด าเนินธุรกิจ NVOCC มลูค่า 5 ลา้นบาท และการลดลงของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

136.73 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท SSK ท าใหร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณข์องบริษัท 

SSK ไมไ่ดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุม่บรษัิท ซึง่สว่นใหญ่เป็นรถหวัลาก-หางพว่ง 

กลุ่มบริษัทมีลกูหนีก้ารคา้ กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 2.71 ลา้นบาท โดยไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมี

ลกูหนีก้ารคา้ กิจการอื่น 195.22 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาการใหเ้ครดิตอยูท่ี่ 30 - 90 วนั จากการวิเคราะหอ์ายุ

ลกูหนีม้ีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 77 วนั ซึง่อยูใ่นระยะเวลาตามเครดติเทอม ซึง่กลุม่บรษัิทมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยั

จะสญูไวอ้ย่างเพียงพอแลว้จ านวน 11.60 ลา้นบาท กลุม่บริษัทมีคา่ความนิยมซึง่เกิดจากการซือ้หุน้บริษัท เกรซ 

วอเทอร ์เมด จ ากัดเพิ่มในระหว่างปี 2561 ซึ่งมีผลท าใหเ้ป็นบริษัทย่อยของบริษัท และไดท้ดสอบการดอ้ยค่า

ประจ าปี โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวา่จะไดร้บัอา้งอิงจากประมาณการทางการเงิน

ซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากฝ่ายบรหิาร และมีขอ้สมมติที่ส  าคญัเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของรายไดแ้ละอตัราคิดลด และมี

สินคา้คงเหลือของบรษัิทยอ่ย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั จ านวน 4.34 ลา้นบาท แสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรอืมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากวา่  

หนีส้ินของกลุม่บริษัทประกอบดว้ยหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 88 - 92 ของหนีส้ินรวม โดย

มีสว่นประกอบหลกัไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเจา้หนีก้ารคา้ ส าหรบัหนีส้นิ
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ไม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 8-12 ของหนีส้ินรวม โดยมีสว่นประกอบหลกัไดแ้ก่ หนีส้ินภายใต้

สญัญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน หนีส้นิรวม 

ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 480.86 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2562 เป็นจ านวน 22.10 ลา้นบาท เนื่องจากเจา้หนี ้

การคา้และเจา้หนีอ้ื่น ลดลง 73.94 ลา้นบาท เนื่องจากลดตามยอดขายและตน้ทนุที่ลดลง และบริษัทย่อยที่ปิด

บริษัทหยุดด าเนินกิจการ และขายเงินลงทุนระหว่างปี จึงท าใหห้นีส้ินในงบการเงินรวมลดลง เงินกู้ยืมจาก

ธนาคารเพิ่มขึน้ 78.30 ลา้นบาท เนื่องจากมีการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหว่างปี เพื่อน าไป

จ่ายเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั และช าระหนีเ้งินกูร้ะยะสัน้ หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน

ลดลงทัง้จ านวน เนื่องจากมีการจดัประเภทรายการใหมร่วมอยูใ่นหนีส้นิตามสญัญาเช่า 

ณ สิน้ปี 2562 และ 2563 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้เท่ากับ 309.58 ลา้นบาท และ 276.83 ลา้นบาท ตามล าดบั 

โดยสาเหตหุลกั ๆ ที่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงเกิดจาก ผลขาดทนุในปี 2563 จ านวน 26.07 ลา้นบาท  

กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัดา้นหนีส้นิ และการบรหิารจดัการภาระนอกงบดลุ ดงันี ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารภายในประเทศ ออกหนงัสือค า้ประกนักบั

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้า การท่าเรือ เป็นต้น และเพื่อค ้าประกันการปฎิบัติงานตามสัญญาเป็น

ผูป้ระกอบการขนสง่ รวมจ านวนเงิน 6.20 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารภายในประเทศ ออกหนงัสือค า้ประกันกบั

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้า การท่าเรือ เป็นต้น และเพื่อค ้าประกันการปฎิบัติงานตามสัญญาเป็น

ผูป้ระกอบการขนสง่ รวมจ านวนเงิน 1.2 ลา้นบาท  

7. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน 

- ไมม่ี - 

8. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที่ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ลา่สุด 

รายช่ือกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 

ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. พลเอก พอพล มณีรนิทร ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นาย พงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. น.ส. ชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. พลเรอืเอก สรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นาย กิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ 
6. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ กรรมการ 
7. น.ส. พรทิพย ์แซล่ิม้ กรรมการ 
8. นาย ชาญณรงค ์สนธิอชัชรา กรรมการ 
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รายช่ือผูบ้รหิารบรษัิท ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 

ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสาวพรทิพย ์แซล่ิม้ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิารขนสง่และกระจายสนิคา้

ระหวา่งประเทศ 
4. นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี - การเงิน 

รายช่ือผูถื้อหุน้บรษัิท ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 

ล าดับที ่ รายชื่อ จ านวนหุ้น % 
1. นาย กิตติ พวัถาวรสกลุ 65,966,974 14.15 
2. นาง ละออ ตัง้คารวคณุ 22,000,000  4.72 
3. น.ส. ฟา้ใส พวัถาวรสกลุ 16,777,500  3.60 
4. นาย วรศิ ยงสกลุ 15,631,900  3.35 
5. น.ส. สริิลกัษณ ์เดชธ ารง 13,357,400  2.87 
6. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 13,131,865  2.82 
7. นาง กวิสรา พฒันเจรญิ 9,600,000  2.06 
8. นาง นวพร รตันชยักานนท ์ 8,379,800  1.80 
9. น.ส. พทัธธี์รา หอมวิไล 7,929,300  1.70 
10. นาง ปราณี วชิยักลุ  6,900,000 1.48 

 ผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 286,477,509 61.45 
 รวม 466,152,248 100.00 

 

9. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยูร่ะหว่างด าเนินการ 

เมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทสายเดินเรือแห่งหนึ่งไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้

ระหวา่งประเทศกลางกลา่วอา้งวา่บรษัิทในฐานะจ าเลยที่ 1 และบรษัิทอีกแหง่หนึง่ในฐานะจ าเลยที่ 2 ผิดสญัญา

รบัขนสง่ทางทะเลระหวา่งประเทศเนื่องจากการคืนตูส้ินคา้เกินกวา่เวลาที่ก าหนด ใหช้ าระคา่คืนตูส้ินคา้เกินกวา่

เวลาที่ก าหนดพรอ้มดอกเบีย้จ านวน 20 ลา้นบาท บริษัทในฐานะจ าเลยที่ 1 ไดแ้ต่งตัง้ทนายยื่นค าใหก้ารและ

บัญชีระบุพยานต่อศาลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการก าหนด

ประเด็นขอ้พิพาทและแนวทางด าเนินคดี  

ทัง้นี ้เนื่องจากขอ้พิพาทดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิน้สุด และบริษัทไดย้กขอ้ต่อสูใ้นค าใหก้ารแลว้ว่าบริษัทไม่ใช่

คูส่ญัญาที่ระบไุวใ้นใบตราสง่ ทนายความใหค้วามเห็นตอ่ฝ่ายบรหิารของบรษัิทวา่ คดีดงักลา่วเป็นคดีที่มีขอ้ตอ่สู้

และมีโอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทยภ์ายหลงัจากที่ศาลไดพ้ิจารณาขอ้เท็จจริงทัง้หมดแลว้ ฝ่ายบริหาร
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ของบริษัทเช่ือว่าบริษัทจะไม่มีภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการคืนตูส้ินคา้ ดงันัน้บริษัทจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ

หนีส้นิจากขอ้พิพาทดงักลา่วไวใ้นงบการเงิน 

10. ผลประโยชนห์รือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

สรุปลักษณะความสัมพนัธร์ะหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

 บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ความสัมพนัธ ์

1  คณุกิตติ พวัถาวรสกลุ - เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ในบรษัิท  

2  คณุป่ินรกั ประสทิธิศิรกิลุ - เป็นภรรยาของคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ และเป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิท  

3  คณุวราภรณ ์กิตติยานรุกัษ์ - เป็นมารดาของคณุป่ินรกั ประสทิธิศิรกิลุ ซึง่เป็นภรรยาของคณุกิตติ 
พวัถาวรสกลุ  

4  บรษัิท เกรซ แอนด ์แกลมเมอร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (“G&M”) 

- G&M เป็นบริษัทที่คณุป่ินรกั ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคณุ
กิตติ พัวถาวรสกุล เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ โดยถือหุน้รวมใน
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท 

- G&M ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑห์ตัถกรรม  
5  บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั - เดิมเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.44 
ของทนุจดทะเบียน 40,000,000 บาท ต่อมาวนัที่ 1 มีนาคม 2561 
บรษัิทไดซ้ือ้หุน้เพิ่มท าใหก้ลายเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท โดยบรษัิท
ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.80 ของทนุจดทะเบียน 40 ลา้นบาท 

- บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น า้ยาฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และจัดจ าหน่าย
ครุภณัฑท์างการแพทยส์  าหรบัใชใ้นหนว่ยไตเทียม 

6  บรษัิท เซเวน่เดย ์ไดอะลซิีส 

จ ากดั 

- เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล เป็นกรรมการ และมีบริษัท 
คิดนี่  ไทม์ จ ากัด ถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ  74 ของทุนจด
ทะเบียน 5 ลา้นบาท  

- บริษัท คิดนี่ ไทม ์จ ากดั เป็นบริษัทที่คณุวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ เป็น
กรรมการ และถือหุน้รวมในสดัสว่นรอ้ยละ 52 ของทนุจะทะเบียน 
40 ลา้นบาท 

- คุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล เป็นพี่ชายคณุป่ินรกั ประสิทธิศิริกุล ซึ่ง
เป็นภรรยาของคณุ ของคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ และ เป็นผู้ถือหุน้ใน
บริษัทสัดส่วนร้อยละ  1.71 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
113.54 ลา้นบาท 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ความสัมพนัธ ์

- บริษัท เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากัด ประกอบธุรกิจใหบ้ริการรกัษา
ฟอกเลอืดคนไขท้ี่เป็นโรคไตวาย 

7  บรษัิท วาร ีเมดิคอล จ ากดั - เป็นบรษัิทท่ีคณุยิ่งรกั พวัถาวรสกลุ เป็นกรรมการ และถือหุน้รวมใน
สดัสว่นรอ้ยละ 99.94 ของทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท  

- คุณยิ่งรกั พัวถาวรสกุล เป็นบุตรของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล และ 
เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท สดัสว่นรอ้ยละ 6.88 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแลว้ 113.54 ลา้นบาท 

- บรษัิท วาร ีเมดิคอล จ ากดั ประกอบธุรกิจจ าหนา่ย ติดตัง้ ซอ่มแซม 
และบ ารุงรกัษาครุภัณฑท์างการแพทย ์ เครื่องมือแพทย ์รวมทัง้
อะไหลแ่ละอปุกรณข์องสนิคา้ดงักลา่ว 

8  บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั - เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 
20 กันยายน 2560 โดยบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน 10,000,000 บาท  

9  Zim Intergrated Shipping 

Service Ltd. 

- เป็นผู้ถือหุ้นร่วมในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยถือหุ้นใน
สดัสว่นรอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

10  PT.NCL INTER LOGISTIK 

INDONESIA 

- เป็นบริษัทย่อย จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ควบคุมโดย 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
โดยการท าสญัญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพ จ านวนเงิน 60,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2561 และท าสัญญา 
Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้า
ควบคุมการด าเนินธุรกิจ และบริหารงานทัง้โดยตรงและทางอ้อม 
และตกลงแบ่งก าไรใหบ้ริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิ
ส าหรบัปี 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ าหน่ายเ งินลงทุนในบริษัท
ดงักล่าวในราคาทุนใหก้ับผูถื้อหุน้ท่านหนึ่งในบริษัทย่อยดงักล่าว 
เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นผลท าใหส้ิน้สดุการเป็นบริษัทยอ่ย
ของกลุม่บรษัิท 
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สรุปรายการระหว่างกนัปี 2561 2562 2563 และ 9 เดอืนแรกปี 2564 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
9 เดือน
แรก ปี 
2564  

คณุวราภรณ ์กิตติยานรุกัษ์ เป็นมารดาของคณุป่ินรกั ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณ

กิตติ พัวถาวรสกุล โดยคุณป่ินรักษ์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน

สดัสว่นรอ้ยละ 6.83 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของบรษัิท 

คา่เช่าคลงัเก็บเอกสาร 

 

 

0.095 0.095 0.095 0.071 

คณุป่ินรกั ประสทิธิศิรกิลุ เป็นภรรยาของคณุกิตติ พวัถาวรสกุล และเป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิท 

สดัส่วนรอ้ยละ 6.83 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 113.54 

ลา้นบาท 

คา่เช่า 1.20 1.20 1.20 0.90 

บรษัิท เกรซ แอนด ์แกลมเมอร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (“G&M”) 

เป็นบรษัิทท่ีคณุป่ินรกั ประสทิธิศิรกิลุ ซึง่เป็นภรรยาของคณุกิตติ 

พัวถาวรสกุล เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมใน

สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท 

คณุป่ินรกัเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทในสดัสว่นรอ้ยละ 6.83 ของทนุ

จดทะเบียนและช าระแลว้ของบรษัิท 

คา่เช่า 

เช็คคา้งจา่ย 

0.60 

0.05 

0.60 

0.05 

0.60 

- 

0.45 

- 

บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั เดิมเป็นบริษัทรว่มของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ

วนัท่ี 8 สงิหาคม 2559 โดยบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 44.44 

ของทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 

2561 บริษัทไดซ้ือ้หุน้เพิ่มท าใหก้ลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

รายไดค้า่บรกิาร 

 

0.53 

 

- - 

 

 - 
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
9 เดือน
แรก ปี 
2564  

โดยบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.80 ของทนุจดทะเบียน 40 

ลา้นบาท 

บรษัิท เซเวน่เดย ์ไดอะลซิีส 

จ ากดั 

เป็นบรษัิทท่ีคณุวิศิษฎ ์ประสทิธิศิรกิลุ เป็นกรรมการ และมีบรษัิท

คิดนี่ไทม์ จ ากัด ถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ  74 ของทุนจด

ทะเบียน 5 ลา้นบาท  

บริษัทคิดนี่ ไทม ์จ ากัด เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล 

เป็นกรรมการ และถือหุน้รวมในสัดส่วนรอ้ยละ 52 ของทุนจะ

ทะเบียน 40 ลา้นบาท 

คุณคุณวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกุล เป็นพี่ชายคณุป่ินรกั ประสิทธิศิริ

กุล ซึ่งเป็นภรรยาของคณุ ของคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ และ เป็นผู้

ถือหุน้ในบริษัท สดัส่วนรอ้ยละ 1.71 ของทุนจดทะเบียนและ

ช าระแลว้ 113.54 ลา้นบาท 

 

 

 

 

รายไดจ้ากการขาย 

ลกูหนีก้ารคา้ 

24.66 

2.52 

19.04 

2.63 

25.76 

2.70 

18.34 

2.36 
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
9 เดือน
แรก ปี 
2564  

บรษัิท วาร ีเมดิคอล จ ากดั เป็นบรษัิทท่ีคณุยิ่งรกั พวัถาวรสกลุ เป็นกรรมการ และถือหุน้รวม

ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.94 ของทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท  

คณุยิ่งรกั พวัถาวรสกลุ เป็นบตุรของคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ และ 

เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท สดัส่วนรอ้ยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน

และช าระแลว้ 113.54 ลา้นบาท 

รายไดค้า่เชา่ 

ขายทรพัยส์นิ 

ตน้ทนุใหบ้รกิาร 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.08 

0.05 

0.50 

0.09 

0.02  

0.31 

Zim Intergrated Shipping 

Service Ltd. 

เป็นผูถื้อหุน้รว่ม ในบริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั โดยถือหุน้ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

รายไดค้า่บรกิาร 

รายไดค้า่ที่ปรกึษา 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 

ลกูหนีเ้งินทดรองจ่าย 

ลกูหนีอ้ื่น 

เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 

0.03 

2.09 

8.45 

- 

- 

- 

 

 

- 

3.97 

9.15 

0.17 

3.87 

1.11 

- 

4.58 

2.42 

0.03 

3.84 

0.04 

- 

7.83 

6.43 

- 

- 

4.35 

PT.NCL INTER LOGISTIK 

INDONESIA 

- เป็นบรษัิทยอ่ย จดทะเบยีนในประเทศอินโดนีเซีย ท่ีควบคมุโดย 
NCL Inter Logistics (S) Pte,. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ
บรษัิท โดยการท าสญัญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพ จ านวนเงิน 
60,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

รายไดค้า่บรกิาร 

ตน้ทนุบรกิาร 

 

5.19 

0.58 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
9 เดือน
แรก ปี 
2564  

และท าสญัญา Business cooperation agreement เพื่อ
วตัถปุระสงคใ์นการเขา้ควบคมุการด าเนินธุรกิจ และบรหิารงาน
ทัง้โดยตรงและทางออ้ม และตกลงแบง่ก าไรใหบ้รษัิทในสดัสว่น
รอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิส าหรบัปี เมื่อวนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 
NCL Inter Logistics (S) Pte,. Ltd. จ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิท
ดงักลา่ว เป็นผลท าใหส้ิน้สดุการเป็นบรษัิทยอ่ยของกลุม่บรษัิท 
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11. สรุปสาระของสัญญาทีส่ าคัญ ๆ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

1.จดุบรกิาร ทา่เรอืคลองเตย  
   การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย  
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหานคร 

การทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 
 

1 ก.พ. 2563 – 31 
ม.ค. 2566 
 
 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
พืน้ท่ีภายในลานบรรจสุนิคา้ภายในลาน 45 
ไร ่พืน้ท่ีรวม 26.5 ตารางวา 
อตัราคา่เช่า 
อตัราคา่เช่าคงที่ 3,180 บาทตอ่เดือน 
การตอ่สญัญา 
สญัญาผกูพนัจนกวา่ผูเ้ช่าไมช่ าระคา่เช่า
สองเดือนตดิตอ่กนัหรอืผูเ้ช่าตอ้งการคืน
บรเิวณที่เช่า 
การเลกิสญัญา 
ผูเ้ช่าแจง้ผูใ้หเ้ชา่เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

2.ส านกังานสาขา 2  
   เลขที่ 638/10 ถ.เพชรเกษม                
   ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
   จ.สงขลา  

นายนิธิวชัร ์ 
วชัรพิธานรตัน ์

1 ก.ค. 2562 –      
1 ก.ค. 2565 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
ตกึ 3.5 ชัน้ 
อตัราคา่เช่า 
18,947.37 บาทตอ่เดือน 
การตอ่สญัญา 
-ไมม่ี- 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 

3.คลงัเอกสาร 
   เลขที่ 59,61 ซอยเจริญนคร 24 
ถนนเจรญินคร แขวงบางล าพลูา่ง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

น.ส.วราภรณ ์ กิตต
ยานรุกัษ ์
 

1 ส.ค. 2562 –    
31 ก.ค. 2565 
 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
อาคาร  
อตัราคา่เช่า 
อตัราคา่เช่าคงที่ 7,895 บาทตอ่เดือน 
การตอ่สญัญา 
-ไมม่ี- 
การเลกิสญัญา 
-ไมม่ี- 

4.พืน้ท่ีจอดรถยนต ์
  เลขที่  99/1 ซ.สมเด็จพระเจ้า
ตาก  

นายรุจ ทองวฒุ ิ
 

1 ก.ย. 2564 –    
31 ส.ค. 2565 
 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
พืน้ท่ีส  าหรบัจอดรถยนต ์
อตัราคา่เช่า 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

  สนิ 14 แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ี   
  กรุงเทพมหานคร 

อตัราคา่เช่าคงที่ 15,790 บาทตอ่เดือน 
การตอ่สญัญา 
-ไมม่ี- 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 

5.พืน้ท่ีในศนูยก์ารคา้ เจ.เจ.มอลล ์
   เลขที่ 588 ถ.ก าแพงเพชร 2      
   เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 
หมายเหตุ เดิมบริษัทมีการเช่า
พื ้นที่ดังกล่าวเพื่อ เ ปิดเป็นจุด
ใหบ้ริการรบัสง่สินคา้หรือพสัดแุก่
ลกูคา้รายยอ่ย  
ทั้งนี ้ บริษัทได้ปิดให้บริการใน
พืน้ที่ดังกล่าวแลว้ตั้งแต่ปี 2553 
และน าพืน้ท่ีดงักลา่วใหเ้ช่าช่วงแก่
บคุคลภายนอก 

บจก.เจ.เจ.มอลล ์ 1 ม.ค. 2550 – 31 
ธ.ค. 2569 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
พืน้ท่ีในศนูยก์ารคา้ 
 
อตัราคา่เช่า 
จ่ ายค่ า เช่ า  2,616,300 บาท  ณ วันท า
สญัญาและอตัราค่าบริการ 2,617 บาทต่อ
เดือน โดยอัตราค่าบริการในปีต่อ  ๆ ไปผู้
ให้บริการจะก าหนดและแจ้งในภายหน้า             
ณ 31 ธนัวาคม 2563 อตัราคา่บรกิารเทา่กบั 
3,674.92 บาทตอ่เดือน 
การตอ่สญัญา 
-ไมม่ี- 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 

6. สถานีขนสง่รม่เกลา้ 
พืน้ท่ีชานชาลาขนถา่ยสนิคา้ที่ 
5 พืน้ท่ี 700 ตารางเมตร และ 
อาคารชานชาลาที่ 5 พืน้ท่ี 75 
ตารางเมตร 
 

กรมการขนสง่ 
ทางบก 

1 ต.ค. 2564 –             
30 ก.ย. 2565 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
ชานชาลาขนถ่ายสนิคา้และอาคารชาน
ชาลา 
อตัราคา่เช่า 
ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564 54,800 บาทตอ่
เดือน 
ธ.ค.. 2564- ก.ย. 2565 78,675 บาทตอ่
เดือน 
การตอ่สญัญา 
ยื่นค ารอ้งขอตอ่อายกุ่อนสิน้อายไุมน่อ้ยกวา่ 
2 เดือน 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 
3.เมื่อผูเ้ช่าแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั 

7. จดุบรกิาร ที่ชลบรุ ี
ที่ดิน 2 ไร ่โฉนดที่ดิน 152342 
ต าบลบงึ อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบรุ ี

นายประทมุ สวสัด ี เริม่ 1 สงิหาคม 
2564 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
ที่ดิน  
อตัราคา่เช่า 
16,842 บาทตอ่เดือน 
การตอ่สญัญา 
สญัญาผกูพนัจนกวา่ผูเ้ช่าไมช่ าระคา่เช่า 
การเลกิสญัญา 
1. เมื่อผูเ้ชา่ไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 
2. เมื่อผูเ้ชา่แจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

8. ที่ดินโรงงานบรษัิท เกรซ วอ
เทอร ์เมด จ ากดั เลขที่ 13/7 หมูท่ี่ 
8 ถนนบางมว่ง-บางคลูดั ต าบล
บางมว่ง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดั
นนทบรุ ี11140 

นางสาวป่ินรกั ประ
สทิธิศิรกิลุ 

1 มกราคม 2564 –                 
31ธนัวาคม 2566 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
ที่ดินท่ีตัง้อาคารส านกังานและโรงงาน 
อตัราคา่เช่า 
100,000 บาท ตอ่เดือน  
การตอ่สญัญา 
-ไมม่ี- 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 

9. อาคารส านกังาน บรษัิท เกรซ 
วอเทอร ์เมด จ ากดั เลขที่ 13/7 
หมูท่ี่ 8 ถนนบางมว่ง-บางคลูดั 
ต าบลบางมว่ง อ าเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบรุ ี11140 

บจ.เกรซ แอนด ์แก
ลมเมอร ์(ประเทศ

ไทย) 

1 มกราคม 2564 –             
31ธนัวาคม 2566 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
อาคารส านกังาน 2 ชัน้ 
อตัราคา่เช่า 
50,000 บาท ตอ่เดือน  
การตอ่สญัญา 
-ไมม่ี- 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 

10. เครือ่งฟอกไต เพื่อใชส้  าหรบั
ทดสอบน า้ยาฟอกเลอืด 
 

นายจเร ตย้ปาน 1 มี.ค. 2563 –  
28 ก.พ. 2566 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
เครือ่งฟอกไต 
อตัราคา่เช่า 
7,000 บาทตอ่เดือน  
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

การตอ่สญัญา 
-ไมม่ี- 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 

11. พืน้ท่ีส  านกังานบรษัิท NCL 
Inter Logistic(s) Pte. Ltd. 
8 Burn Road, #10-08 Trivex 
Singapore 369977 
 

SCAN RENT (S) 
PTE LTD. 

 

1 มกราคม 2564 –                  
31 ธนัวาคม 2565 
 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
พืน้ท่ีส  านกังาน 
อตัราคา่เช่า 
5,000 เหรยีญดอลลา่หส์งิคโปร ์ตอ่เดือน  
การตอ่สญัญา 
-ไมม่ี- 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 

12. พืน้ท่ีส  านกังานบรษัิท NCL 
International Logistics USA 
Inc.เลขที่ 4055 E. LA PALMA 
AVE-SUITE H-1 ANAHEIM, CA 
92807 

MIKAN 
PROPERTIES, L.P. 

 

1 เมษายน 2564 -     
31 มีนาคม 2567 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
พืน้ท่ีส  านกังาน 
อตัราคา่เช่า 
ปีแรกคา่เชา่ 1,733 เหรยีญดอลลาหส์หรฐัฯ 
ตอ่เดือน  
ปีที ่2 คา่เชา่ 1,785 เหรยีญดอลลาหส์หรฐัฯ 
ตอ่เดือน  
ปีที ่3 คา่เชา่ 1,839 เหรยีญดอลลาหส์หรฐัฯ 
ตอ่เดือน  
การตอ่สญัญา 
-ไมม่ี- 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 

13. พืน้ท่ีส  านกังาน LG 
CONTAINER LINES PTE LTD, 
19 Keppel Rd, #08-04 Jit Poh 
Building, Singapore 089058 
 

JIT POH 
INVESTMENT PTE 
LTD. 

1 มีนาคม 2562 –       
28 กมุภาพนัธ ์
2565 

ทรพัยส์นิท่ีเช่า 
พืน้ท่ีส  านกังาน 
อตัราคา่เช่า 
2,700 เหรยีญดอลลา่หส์งิคโปร ์ตอ่เดือน  
การตอ่สญัญา 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

ไมม่ี 
การเลกิสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข 

 

12. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 8 

13. กรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) ที่สามารถ
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงแทน 

1. นายพงศพ์นัธ ์   คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื 

2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

บรษัิทขอรบัรองวา่ ขอ้ความในสารสนเทศฉบบันีถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ และไดจ้ดัท าขึน้ดว้ยความรอบคอบ
และระมดัระวงัโดยยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นส าคญั และสารสนเทศฉบบันีท้  าขึน้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดง
สารสนเทศเทา่นัน้ ไมไ่ดท้ าขึน้เพื่อเป็นการเชิญชวนหรอืเป็นค าเสนอเพื่อใหไ้ดม้าหรอืจองซือ้หลกัทรพัย์ 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ลงช่ือ……………………………......... ลงช่ือ……………………………......... 
                          (นายพงษ์เทพ วิชยักลุ)                        (นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา) 
                                   กรรมการ                                        กรรมการ 


