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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

4.1  วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

 การด าเนินงาน 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส ์(Logistics Provider) 
โดยเริ่มตน้ประกอบธุรกิจบริกำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศตั้งแต่ปี 2539 และมีกำรขยำยสู่ธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศดว้ย
รถบรรทกุหวัลำก-หำงพ่วงในปี 2554 และขนส่งในประเทศดว้ยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อใหบ้รกิำรอย่ำงครบวงจรมำกขึน้  

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือด
ผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และจดัจ ำหน่ำยครุภณัฑท์ำงกำรแพทยส์ ำหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม โดยมีสดัส่วนกำรถือหุน้คิดเป็น
รอ้ยละ 44.44 และไดซ้ือ้หุน้เพิ่มในเดือนกุมภำพนัธปี์ 2561 จำกผูถื้อหุน้รำยหนึ่งมีผลท ำใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 52.80 มีผลท ำให้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด เปล่ียนจำกบริษัทร่วม มำเป็นบริษัทย่อยในเวลำดังกล่ำว            
งบกำรเงินรวมส ำหรบัปี 2561 เป็นตน้ไป จึงมีรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑ ์รวมอยู่ดว้ย ดงันี ้

รายได้ 
2562 2563 2564 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

- ทำงเรือ 1,012.15 79.69 733.57 82.99 1,580.96 83.52 

- ทำงอำกำศและบริกำรอื่น ๆ 37.86 2.98 40.80 4.61 140.77 7.44 

รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 1,050.01 82.67 774.37 87.60 1,721.73 90.96 

การขนส่งในประเทศ  102.32 8.06 6.24 0.71 45.02 2.38 

รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งรวม 1,152.33 90.73 780.61 88.31 1,766.75 93.34 

รายได้จากการขายน ้ายาฟอกเลือดและครุภัณฑ ์ 117.69 9.27 103.34 11.69 90.33 4.77 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน ๆ  - - - - 35.72 1.89 

รายได้จากการให้บริการและการขายรวม 1,270.02 100.00 883.95 100.00 1,892.80 100.00 

กลุ่มบริษัทมีรำยไดร้วม 1,892.80 ลำ้นบำทในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้จำก 883.95 ลำ้นบำท ในปี 2563 หรือคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 
114.13 เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรขนส่งเพิ่มขึน้ 986.14 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑ์ลดลง 
13.01 ลำ้นบำท  และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ เพิ่มขึน้ 35.72 ลำ้นบำท 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรขนส่งรวม 780.61 ลำ้นบำทในปี 2563 และเพิ่มขึน้เป็น 1,766.75 ลำ้นบำท ในปี 2564 คิดเป็น
อตัรำรอ้ยละ 126.33 หำกพิจำรณำตำมประเภทของรำยได ้พบว่ำรำยไดจ้ำกกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงทะเลซึ่งแบ่งเป็นรำยได้
จำกกำรให้บริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรศุลกำกร (Freight Forwarder) และรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรขนส่งและ
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กระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ NVOCC ซึ่งมียอดเพิ่มขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน 847.39 ลำ้นบำท เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 บรรเทำลง หลำยประเทศเริ่มกลบัมำเปิดเมืองอีกครัง้ กำรจบัจ่ำยสินคำ้กลบัมำขยำยตวั
ไดด้ีหลงัจำกควำมตอ้งกำรสินคำ้ถกูหยดุดว้ยภำวะกำรปิดเมือง ซึ่งส่งผลโดยตรงท ำใหม้ีควำมตอ้งกำรสินคำ้ที่ตอ้งใชก้ำรขนส่งขำ้ม
ทวีปทัง้ทำงเรือและทำงอำกำศ ท ำใหค้่ำระวำงเรือปรบัสงูขึน้ เนื่องจำกภำวะควำมตอ้งกำรขนส่งมำก แต่ปรมิำณตูข้นส่งและระวำง
เรือมีอยู่อย่ำงจ ำกดั ไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร จึงท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรขนส่งเพิ่มขึน้ ส่วนรำยไดจ้ำกกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศเกิดจำกกำรใหบ้ริกำรขนส่งทำงอำกำศที่ใชส้ำยกำรบินอื่นๆ และสำยกำรบินอิสรำเอลแอรไ์ลน ์ที่ทำงบริษัทฯ
ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูใ้หบ้ริกำรขนส่งตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2562 ที่เพิ่มขึน้ 99.97 ลำ้นบำท เนื่องจำกปี 2563 เชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 ระบำดหนักตอนตน้ปี 2563 ท ำใหส้ำยกำรบินดังกล่ำวไม่สำมำรถเปิดใหบ้ริกำรไดต้ัง้แต่เดือนมีนำคม ถึงเดือนกันยำยน 
2563 แต่เมื่อเปิดใหบ้รกิำรแลว้ก็ยงัไม่สำมำรถใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงเต็มที่เนื่องจำกมีขอ้จ ำกดัจำกกำรมำตรกำรกำรควบคมุ กำรน ำเขำ้ 
ส่งออกสินคำ้ที่ใหค้วำมส ำคญักบัมำตรกำรดำ้นสำธำรณสขุที่เพิ่มขึน้ โดยในปี 2564 สำยกำรบินสำมำรถเปิดใหบ้รกิำรเพิ่มจ ำนวน
เที่ยวบินไดม้ำกขึน้ และมีสินคำ้ที่มีควำมตอ้งกำรขนส่งทำงอำกำศเพิ่มขึน้จำกกำรขำดแคลนตูสิ้นคำ้ขนส่งทำงทะเล จึงท ำใหร้ำยได้
ค่ำบรกิำรขนส่งทำงอำกำศเพิ่มขึน้ 

ส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งในประเทศ เพิ่มขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน 38.78 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีปรมิำณรถขนส่งที่
เพิ่มขึน้ มีกำรปรบัโครงสรำ้งกำรบริหำรงำนภำยใน และขยำยงำนในส่วนของคลงัสินคำ้เพิ่มเติม โดยอำศยัควำมช ำนำญดำ้นกำร
บรกิำรจดักำรระบบกำรขนส่งสินคำ้ของบรษิัท ฯ  

บริษัทฯ มีกำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมีกำรส่งมอบบริกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยในกำรใหบ้ริกำรจดักำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศ 
บริษัทฯ จะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมีกำรส่งมอบใบตรำส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ใหแ้ก่ลกูคำ้ ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรขนส่งในประเทศ 
บรษิัทฯจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อรถบรรทกุของบรษิัทมีกำรส่งมอบสินคำ้ใหแ้ก่ผูร้บัท่ีจุดหมำยปลำยทำง 

ในกำรรบัรูร้ำยไดข้องบรษิัทฯนัน้ จะรบัรูจ้  ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ไดร้บัจำกลกูคำ้  ดงันัน้ รำยไดค้่ำบรกิำรของบรษิัทตำมงบ
กำรเงินจึงประกอบดว้ยตน้ทนุคำ่ระวำงรวมถงึตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอื่น ๆ  ที่บรษิัทฯ ไดจ้่ำยไปก่อนแลว้และอตัรำก ำไรท่ีบรษิัทคดิจำก
ลูกคำ้ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยไดค้่ำบริกำรดังกล่ำว ซึ่งตน้ทุนค่ำระวำงและตน้ทุนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ นั้นคิดเป็ นสัดส่วน
ประมำณรอ้ยละ 80-85 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนส่ง  

ตน้ทุนหลกัในกำรใหบ้ริกำรของบริษัทส ำหรบัธุรกิจจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่ำระวำงและค่ำส่วนแบ่ง
รำยไดท้ี่จ่ำยคืนให้แก่ลูกคำ้ ส่วนตน้ทุนหลักของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่ ำน ำ้มัน ทั้งนีก้ำรก ำหนดรำยได้
ค่ำบรกิำรกบัลกูคำ้นัน้ บรษิัทจะใชว้ิธีอตัรำตน้ทนุบวกก ำไร ดงันัน้สำเหตทุี่ท  ำใหต้น้ทุนรวมที่ในปี 2564 ทัง้ตน้ทนุค่ำระวำงเรือและ
อำกำศ ค่ำขนส่ง เพิ่มขึน้จำกปี 2563 เป็นผลมำจำกรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ดงัสำเหตทุี่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ ซึ่งกำรที่บริษัทมีกำรจองระวำงเรือ
หรือเครื่องบินอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำใหส้ำมำรถเจรจำกับผูใ้หบ้ริกำรขนส่งในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหนำ้  โดยระยะเวลำที่
บรษิัทจองระวำงเรือหรือเครื่องบินกบัระยะเวลำที่ลกูคำ้ตกลงอตัรำค่ำบรกิำรกบับรษิัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำห่ำงกนัประมำณ 1-7 วนั 
ส่งผลใหบ้ริษัทสำมำรถก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรที่สะทอ้นต่อกำรเปล่ียนแปลงของค่ำระวำงในแต่ละช่วงเวลำได้ ส ำหรบัค่ำบริกำร
ขนส่งในประเทศ บรษิัทใชว้ิธีกำรก ำหนดรำคำแบบตน้ทนุบวกอตัรำก ำไรและมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำบรกิำรในลกัษณะของขัน้บนัได
ซึ่งอตัรำค่ำบริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปล่ียนแปลงของรำคำน ำ้มนัซึ่งเป็นตน้ทุนหลกัของกำรขนส่งในประเทศ ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถ
ลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลงได ้ 
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อัตราก าไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2562 2563 2564 

บรกิำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 18% - 25% 5% - 25% 5% - 30% 

บรกิำรขนส่งในประเทศ 11% - 15% 5% - 10% 3% - 5% 

อัตราก าไรขัน้ต้นรวม 19.84% 18.25% 17.00% 

ก ำไรขัน้ตน้ของกำรใหบ้รกิำรขนส่งทัง้ในและระหว่ำงประเทศของกลุ่มบรษิัทเท่ำกบั 228.81  ลำ้นบำท  142.53 ลำ้นบำท 
และ 306.27 ลำ้นบำท ในปี 2562, 2563 และ 2564 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกับรอ้ยละ 19.84  รอ้ยละ 18.25 และ 
รอ้ยละ 17.00 ตำมล ำดบั ในปี 2563 อตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกับรอ้ยละ 18.25 ซึ่งลดลงจำกปี 2562 เล็กนอ้ย เนื่องจำกในระหว่ำงปี 
2563 มีกำรหยดุด ำเนินกำร ปิด และขำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อยในต่ำงประเทศเนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนำ 2019 และประกอบกับตน้ทุนค่ำระวำงเรือที่เพิ่มขึน้มำกเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
ส่งผลใหร้ะวำงเรือ และตูค้อนเทนเนอรไ์ม่เพียงพอกับกำรขนส่ง จึงท ำใหม้ีกำรปรบัตน้ทุนค่ำระวำงและค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่ง
เพิ่มขึน้อย่ำงกระทันหัน จึงท ำใหก้ ำไรจำกกำรขนส่งในบำงรอบไม่สำมำรถปรบัรำคำกับลูกคำ้ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรตกลงรำคำ
ล่วงหนำ้ และเพื่อรกัษำฐำนลกูคำ้ในกำรขนส่งต่อเนื่องต่อไป ส่วนในปี 2564 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกปี 2563 อีกเล็กนอ้ย จำก
สถำนกำรณต์ูค้อนเทนเนอรแ์ละระวำงเรือไม่เพียงพอกับกำรขนส่งยังคงอยู่ ท ำใหต้น้ทุนค่ำระวำงสูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ 
สำมำรถคิดก ำไรเพิ่มกับลกูคำ้ไดล้ดลง ส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยลดภำระตน้ทุนค่ำขนส่งใหล้กูคำ้และเพิ่มปริมำณกำรขนส่งของบริษัทฯ
ขึน้ ดงัจะเห็นจำกยอดรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้มำกในปี 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภัณฑเ์กิดจำกบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด (“GWM”) ด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตและเวชภณัฑต์่ำง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.80 รำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของ 
GWM ส ำหรบัปี 2562  ปี 2563 และปี 2564 ดงันี ้

รายได้และก าไรขั้นตน้จากการขาย 

กลุ่มธุรกิจ 2562 2563 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 117.69 103.19 90.33 

ก ำไรขัน้ตน้ 27.50 29.82 23.68 

อัตราก าไรขัน้ต้น 23.37% 28.90% 26.21% 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยปี 2563 ลดลงจำกปี 2562 แต่ก ำไรขั้นตน้ปี 2563 เพิ่มขึน้จำกปี 2562 เนื่องจำกบริษัทสำมำรถ

ควบคุมตน้ทุนกำรผลิตไดเ้ป็นอย่ำงดี จึงสำมำรถเพิ่มก ำไรขัน้ตน้จำกปี 2562 ถึง 2.32 ลำ้นบำท ส่วนปี 2564 รำยไดจ้ำกกำรขำย

ลดลงจึงท ำใหก้ ำไรขัน้ตน้ลดลงตำม เนื่องจำกมีกำรแข่งขนัสงูดำ้นรำคำ ตอ้งลดรำคำขำยเพื่อรกัษำฐำนลกูคำ้ ซึ่งในปี 2564 มีผล

ก ำไรสทุธิรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เป็นจ ำนวน 1.84 ลำ้นบำท 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอื่น ๆ เกิดจำกบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด (“GWM”) มีบุคคลำกรที่มีควำมรู ้
ควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณใ์นกำรขำยและกำรตลำด เก่ียวกับเครื่องมือและน ำ้ยำวิเครำะหโ์รคทำงกำรแพทย ์จึงมีกำร
ใหบ้ริกำรช่วยสนับสนุนกำรขำยแก่ลูกคำ้ เช่น กำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ ์กำรติดต่อประสำนงำน ใหค้  ำปรึกษำ ให้
รำยละเอียด ประโยชนข์องสินคำ้ ช่วยปิดกำรขำยรวมทัง้กระจำยสินคำ้ใหต้ำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่มำจำ้งบริกำร ซึ่งปี 2564 
มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว 35.72 ลำ้นบำท 

รำยไดอ้ื่นของกลุ่มบรษิัทเกิดจำก 
1. ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในปี 2562 จ ำนวน 27.18 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนใน

บริษัท LG (TH) จ ำนวน 11.15 ล้ำนบำท และจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัท SSK จ ำนวน 16.03 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกในงบกำรเงินรวมในงวดก่อน ๆ ไดร้วมผลขำดทุนของบริษัทดังกล่ำวในงบกำรเงินรวมตลอดเวลำที่เป็น
บริษัทย่อย เมื่อมีกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อยดงักล่ำวในรำคำทุน จึงรบัรูเ้ป็นก ำไรกลบัมำในงบกำรเงินรวม ในปี 
2563 จ ำนวน 0.27 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ส่วนปี 2564 ไม่มี
กำรขำยเงินลงทนุจึงไม่มีรำยไดจ้ำกรำยกำรนี ้

2. รำยไดอ้ื่นๆ เช่น รำยไดค้่ำเช่ำส ำนักงำน (อสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน) รำยไดค้่ำเช่ำรถ รำยไดจ้ำกกำรท ำงำน     
โปรเจ็คพิเศษจำกกำรใหบ้ริกำรเปล่ียนเครื่องเอ็กซเรยท์ี่สนำมบิน ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยไดเ้งินปันผล และ
ค่ำบรกิำรท่ีปรกึษำ เป็นตน้ 

บรษิัทมีก ำไรสทุธิในปี 2562 เท่ำกบั 11.06 ลำ้นบำท มีผลขำดทนุสทุธิในปี 2563 เท่ำกบั 26.07 ลำ้นบำท และมีก ำไรสทุธิ
ในปี 2564 เท่ำกับ 111.08 ลำ้นบำท มีอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2562 เท่ำกับรอ้ยละ 0.87 มีอตัรำขำดทุนสทุธิในปี 2563 เท่ำกับรอ้ยละ 
2.95 และมีอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2564 เท่ำกบัรอ้ยละ 5.87 เนื่องจำก 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกับ 11.06 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีผลขำดทุนสทุธิ 12.85  ลำ้น
บำท เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย SSK ในรำคำทนุ โดยมีระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระค่ำหุน้ภำยใน 2 ปีครึง่ 
ท ำใหบ้รษิัทรบัรูข้ำดทุนจำกกำรค ำนวณมลูค่ำปัจจบุนัของกำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวจ ำนวน 13.29 ลำ้นบำท ณ วนัที่จ  ำหน่ำยเงิน
ลงทนุ โดยรำยกำรขำดทนุจำกกำรขำยเงนิลงทนุ 13.29 ลำ้นบำทดงักล่ำวนี ้จะถกูทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดด้อกเบีย้รบัตลอดระยะเวลำ 
2 ปีครึ่ง จนกว่ำจะได้รับเงินค่ำขำยเงินลงทุนทั้งหมดครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลำงปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มีค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึน้ 2.98 ลำ้นบำท จำกกำรเปล่ียนแปลงอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง 
ส ำหรบัลกูจำ้งซึ่งท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้ีสิทธ์ิไดร้บัค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั และกำรลดลง
ของอตัรำดอกเบีย้ที่ใชใ้นกำรประมำณกำร และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรเปิดบรษิัทย่อยในต่ำงประเทศที่เพิ่มขึน้
ท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงและค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้ ซึ่งหำกไม่รวมผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำชดเชยตำม
กฎหมำย กำรกลบัรำยกำรปรบัค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุจะพบว่ำ ปี 2562 งบเฉพำะบรษิัทฯ  มีผล
ก ำไรสทุธิ 3.42 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2561 เพียง 0.55 ลำ้นบำท ส่วนบรษิัทย่อยต่ำง ๆ  ทัง้ในและต่ำงประเทศ มีผลประกอบกำร
ที่ดีขึน้ ทัง้นี ้รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกปี 2561 รวม 29.07 ลำ้นบำท เนื่องจำกสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ไดม้ำก
ขึน้ และสำมำรถบรหิำรจดักำรตน้ทนุไดด้ีขึน้ มีรำยไดอ้ื่น ๆ ในปี 2562 รวม 38.86 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อน  22.11 ลำ้นบำท 
เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่ไดก้ล่ำวไปแลว้ และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้ 48.03 ลำ้น
บำทจำกค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ดงัที่กล่ำวไวใ้นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจำกค่ำใชจ้่ำยของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้จำกปี



 

หนา้ | 5 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ก่อน 5 บรษิัท รวม 14.73 ลำ้นบำทเนื่องจำกอยู่ในช่วงเริ่มตน้ และขยำยงำน มีค่ำใชจ้่ำยของ GWM ที่เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 3.22 ลำ้น
บำท และค่ำใชจ้่ำยของบรษิัทย่อย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 5.58 ลำ้นบำท เนื่องจำกขยำยงำนส่วน LCL  ท ำใหม้ีพนกังำนเพิ่มขึน้ 
และมีกำรยำ้ยส ำนักงำนเพื่อรองรบักำรขยำยงำนท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยในกำรยำ้ยและตัดจ ำหน่ำยส่วนปรบัปรุงส ำนักงำนเดิม ซึ่ง
ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยเต็มก ำลงัตำมเป้ำหมำยแลว้ท ำใหก้ลุ่มบรษิัท มีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ตำมล ำดบั 

ในปี  2563 กลุ่มบรษิัทมีผลขำดทนุ 26.07 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบรษิัทฯ มีก ำไรสทุธิ 8.38 ลำ้นบำท แมว้่ำในปี
นีม้ีสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภำคอุตสำหกรรมทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่ง
บริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบเช่นกัน ดงัเห็นไดจ้ำกรำยไดท้ี่เกิดขึน้ในปีนีข้องลกูคำ้ที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณด์งักล่ำวใชบ้ริกำร
ขนส่งลดลง ซึ่งส่งผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ของบริษัทลดลง แต่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีผลก ำไรสทุธิ เกิดจำกกำรพยำยำมหำแหล่งรำยได้
ทำงอื่นเพื่อชดเชยรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ท่ีลดลงดงัจะเห็นไดจ้ำกรำยไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีรำยไดโ้ปรเจ็คพิเศษในกำรใหบ้ริกำร
เปล่ียนเครื่องเอ็กซเรยใ์นสนำมบิน จ ำนวน 11.07 ลำ้นบำท มีรำยไดท้ำงกำรเงินเพิ่มขึน้จำกกำรรบัรูด้อกเบีย้จำกกำรขำยเงินลงทนุ
ใน SSK 6.44 ลำ้นบำท และมีรำยไดค้่ำเช่ำรถ และรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำตูค้อนเทนเนอรเ์พิ่มขึน้จำกปีก่อน ประกอบกับกำรลด
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรลงจำกกำรควบคุมรำยจ่ำยดว้ยควำมรอบคอบและระมดัระวงัยิ่งขึน้ และจำกมำตรกำรช่วยเหลือ
ของหน่วยงำนต่ำงๆ จำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรน่ำ 2019 ส่วนงบกำรเงินรวมที่มีผลขำดทุนจ ำนวน 26.07 ลำ้น
บำท เนื่องจำกก ำไรขัน้ตน้ของกำรใหบ้ริกำรขนส่งของกลุ่มบริษัทลดลงตำมสำเหตขุำ้งตน้ ประกอบกบัในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 
คณะกรรมกำรบรษิัทไดซ้ือ้หน่วยงำนธุรกิจใหม่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยในสิงคโ์ปร ์(LG Container Line PTE LTD.) ซึ่ง
ในปีนีม้ีค่ำใชจ้่ำยและตน้ทุนในกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดผลขำดทุนในปี 2563 
จ ำนวน 39.23 ลำ้นบำท โดยตน้ทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งนีแ้ลว้เสร็จในปีปัจจุบนั และจะเห็นผลก ำไรของบริษัทย่อยดงักล่ำวในปี 
2564 ซึ่งหำกไม่รวมผลขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งจะเห็นไดว้่ำกลุ่มบริษัทฯ มีผลก ำไรสทุธิ ส ำหรบัส ำหรบัปี 2563 เท่ำกับ 6.58
ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 0.74 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรและรำยไดจ้ำกกำรขำย  

โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทตดัสินใจปิดบริษัทย่อยในประเทศเวียดนำม และหยุดกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท
ย่อยในประเทศจีน และขำยเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหยุดผลขำดทุนในระยะยำวที่อำจเกิดขึน้จำกผลกระทบของ
สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 เพื่อรกัษำผลประโยชนข์องบริษัท และต่อผูถื้อหุน้ในอนำคต ทั้งนี ้
บรษิัทฯ ยงัคงเฝำ้ติดตำมสถำนกำรณอ์ย่ำงใกลช้ิดเพื่อปรบักลยทุธ ์กำรบรหิำรงำน และแกไ้ขสถำนกำรณต์่อไป 

ส่วนในปี 2564 กลุ่มบริษัท มีผลก ำไรสทุธิ 111.08 ลำ้นบำทบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 47.06 ลำ้น
บำท โดยเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของบรษิัท และบรษิัทย่อยที่เพิ่มมำกขึน้ดงัที่กล่ำวไวแ้ลว้ ประกอบกบับรษิัท
ย่อย LG Container Line PTE., LTD. หลงัจำกปรบัโครงสรำ้งธุรกิจใหม่ในปี 2563 ท ำใหม้ีผลก ำไรจำกบริษัทดงักล่ำวในปี 2564 ที่
รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ถึง 55.73 ลำ้นบำท ในส่วนของรำยไดอ้ื่นๆประกอบดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำ รำยไดจ้ำกกำรเปล่ียน
เครื่องแสกนที่สนำมบิน และรำยไดค้่ำที่ปรึกษำ เป็นตน้ ลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 6 เทียบกับปีก่อนจำกรำยไดท้ี่เกิดจำกกำรเปล่ียน
เครื่องแสกนในปีนีไ้ม่มี แต่มีรำยไดค้่ำเช่ำ และรำยไดค้่ำที่ปรกึษำที่เพิ่มขึน้ ส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย จดัจ ำหน่ำยและกำรบรหิำรรวม 
เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบดว้ยบริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ 
จ ำกัด  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.65 เนื่องจำกก ำไรของบริษัทร่วม บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกัด ที่เพิ่มขึน้ จึงท ำใหผ้ลก ำไรสทุธิของกลุ่ม
บรษิัทดีขึน้ จำกปี 2563 รอ้ยละ 120.16 
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัยข์องกลุ่มบรษิัทประกอบดว้ยสินทรพัยห์มนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 41- 57 โดยมีส่วนประกอบหลกั
ไดแ้ก่ ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 43-59 ของสินทรพัยร์วม โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ 
เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกัน อสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นสิทธิกำรใช้ 
สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 และ ณ สิน้ปี 2564 เท่ำกับ 757.69 ลำ้นบำท และ 1,052.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สำเหตุ
หลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วมในปี 2564 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้รวม 183.83 ลำ้นบำท 
จำกรำยไดข้องกลุ่มบรษิทัท่ีเพิ่มขึน้ และท ำใหม้ีเงินสดหมนุเวยีนในกลุ่มบรษิัทเพิ่มขึน้ 97.36 ลำ้นบำท ลกูหนีจ้ำกกำรขำยเงินลงทนุ 
เกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัท SSK ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โดยมีระยะเวลำกำรจ่ำยเงิน 2 ปีครึ่ง ซึ่งมียอดลดลงจำกปี 
2563 เนื่องจำกมีกำรรบัช ำระตำมงวดที่ครบก ำหนดในระหว่ำงปี และที่ดินอำคำรและอุปกรณท์ี่เพิ่มขึน้ 57.43 ลำ้นบำทจำกรถหวั
ลำกและหำงพ่วงไดม้ำจำกกำรรบัช ำระหนีค้่ำหุน้เพิ่มขึน้ 

 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรพัยใ์นปี 2563 สำเหตุหลักของกำรลดลงของสินทรพัยร์วมในปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรพัยร์วมในปี 2562 เกิดจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นลดลงรวม 91.16 ลำ้นบำท จำกรำยไดข้องกลุ่มบรษิัทท่ี
ลดลงและบรษิัทย่อยที่น ำมำรวมในงบกำรเงินรวมลดลงเนื่องจำกหยดุประกอบกำร ปิดบรษิัท และขำยเงินลงทนุในระหว่ำงปี 2563 
เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 จึงท ำใหย้อดลกูหนีก้ำรคำ้ลดลง ลกูหนีจ้ำกกำรขำยเงินลงทุน เกิดจำก
กำรขำยเงินลงทุนในบริษัท SSK ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โดยมีระยะเวลำกำรจ่ำยเงิน 2 ปีครึ่ง ซึ่งมียอดลดลงจำกปี 2562 
เนื่องจำกมีกำรรบัช ำระตำมงวดที่ครบก ำหนดในระหว่ำงปี เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกันเพิ่มขึน้ 8.75 ลำ้นบำท เนื่องจำก
น ำไปค ำ้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและค ำ้ประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวเพิ่มขึน้ อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุเพิ่มขึน้ 59.32 ลำ้นบำท 
จำกกำรจัดประเภทที่ดินอำคำรตึกส ำนักงำนของบริษัทฯ เป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในระหว่ำงปี 2563 เพื่อให้
บคุคลภำยนอกเช่ำ จึงท ำใหท้ี่ดินอำคำรอปุกรณล์ดลง 60.83 ลำ้นบำท นอกจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุจะท ำใหท้ี่ดินอำคำร
และอปุกรณล์ดลงแลว้ ยงัมีกำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยจ์ำกกำรเช่ำทำงกำรเงินคือ ตูค้อนเทนเนอรท์ี่เช่ำซือ้ถกูจดัประเภทใหม่
เป็นสินทรพัยสิ์ทธิในกำรใชจ้ ำนวน 31.02 ลำ้นบำท และบรษิัทไดร้บัรถบรรทกุหวัลำก-หำงพ่วงเพื่อช ำระหนีค้่ำหุน้โดยมีรำคำตลำด 
41.98 ลำ้นบำท 

กลุ่มบริษัทฯมีลูกหนีก้ำรคำ้ กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน 2.69 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ และมีลูกหนี ้
กำรคำ้ กิจกำรอื่น 347.95 ลำ้นบำท โดยมีระยะเวลำกำรใหเ้ครดิตอยูท่ี่ 30 - 90 วนั จำกกำรวิเครำะหอ์ำยลุกูหนีม้ีระยะเวลำเก็บหนี ้
เฉล่ีย 52วนั ซึ่งอยู่ในระยะเวลำตำมเครดิตเทอม ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไวอ้ย่ำงเพียงพอแลว้จ ำนวน 13.59 
ลำ้นบำท  กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำควำมนิยมซึ่งเกิดจำกกำรซือ้หุน้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัดเพิ่มในระหว่ำงปี 2561 ซึ่งมีผลท ำให้
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้บั
อำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึ่งไดร้บัอนมุตัิจำกฝ่ำยบรหิำร และมีขอ้สมมติที่ส  ำคญัเก่ียวกบัอตัรำกำรเติบโตของรำยไดแ้ละ
อตัรำคิดลด และมีสินคำ้คงเหลือของบรษิัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด จ ำนวน 9.08 ลำ้นบำท แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ
ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนหรือมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  
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หนีสิ้นของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ยหนี ้สินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 75 - 92 ของหนีสิ้นรวม โดยมี
ส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจำ้หนีก้ำรคำ้ ส ำหรบัหนีสิ้นไม่หมนุเวียนคิด
เป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 8 - 25 ของหนีสิ้นรวม โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ หนีสิ้นภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  เงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผูกพันผลประโยชนพ์นกังำน หนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2564 เท่ำกับ 617.36 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้
จำก ณ สิน้ปี 2563 เป็นจ ำนวน 136.50 ลำ้นบำท เนื่องจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 116.30 ลำ้นบำท เนื่องจำกเพิ่ม
ตำมยอดขำยและตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ เงินกูย้ืมจำกธนำคำรเพิ่มขึน้ 14.78 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำรกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินในระหว่ำงปี 30 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปใชจ้่ำยหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรจ่ำยคืนในระหว่ำงปีส ำหรบัเงนิกูร้ะยะยำว
ที่ถึงก ำหนดช ำระ 

ณ สิน้ปี 2563 และ 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 276.83 ลำ้นบำท และ 435.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดย
สำเหตหุลกัๆ ที่ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้เกิดจำกผลก ำไรในปี 2564 จ ำนวน 111.08 ลำ้นบำท และกำรเพิ่มทนุช ำระแลว้และส่วนเกนิ
มลูค่ำหุน้จำกกำรขำยหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัในระหว่ำงปี 

กลุ่มบรษิัทมีภำระผกูพนัดำ้นหนีสิ้น และกำรบรหิำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี ้

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนังสือค ำ้ประกันกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น กำรไฟฟ้ำ กำรท่ำเรือ เป็นตน้ และเพื่อค ำ้ประกันกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำเป็นผูป้ระกอบกำรขนส่ง รวม
จ ำนวนเงิน 1.20 ลำ้นบำท  

สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได ้ 8.63 (19.40) 129.41 
เงินสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 10.05 35.55 98.99 
เงินสดสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมลงทนุ (5.42) (2.12) (29.29) 
เงินสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 3.63 (23.73) 22.04 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 6.45 9.56 97.36 

ในปี 2564 บรษิัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ ำนวน 97.36 ลำ้นบำทเป็นผลมำจำกสำเหตหุลกั ๆ ดงันี ้

1. กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 98.88 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกรำยกำรหลัก คือ ผลก ำไรสุทธิ 
129.41 ลำ้นบำท ปรบักระทบดอกเบีย้จ่ำยและค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยรวม 51.76 ลำ้นบำท เงินสดรบัจำก
ภำษีเงินได ้3.76 ลำ้นบำท จ่ำยภำษีเงินได ้14.73 ลำ้นบำท เจำ้หนีก้ำรคำ้คำ้งช ำระเพิ่มขึน้ 115.87 ลำ้นบำท และ
ลกูหนีก้ำรคำ้คำ้งช ำระลดลง 187.08 ลำ้นบำท ส่งผลใหก้ระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี  2564 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 29.29  ลำ้นบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้อุปกรณ ์
28.43 ลำ้นบำท  เงินสดรบัจำกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1.99 ลำ้นบำท และกำรรบัเงินปันผล  1.49 ลำ้นบำท 
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3. กระแสเงินสดไดม้ำในกิจกรรมจดัหำเงิน 22.04 ลำ้นบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ ไดร้บัเงินจำกกำรเพิ่มทนุ 40.02 
ลำ้นบำท ไดร้บัเงินกูร้ะยะยำว   30  ลำ้นบำท เพื่อจ่ำยเงินกูร้ะยะยำวรวม 15.35 ลำ้นบำท จ่ำยหนีสิ้นภำยใตส้ญัญำ
เช่ำทำงกำรเงิน 23.19 ลำ้นบำท และจ่ำยดอกเบีย้ 11.82 ลำ้นบำท  

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ  

ณ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร มีวงเงิน 40 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีวงเงินกูย้ืมคงเหลือที่ยังไม่ได้
ใช ้ 40 ลำ้นบำท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัทฯ 

2. ตั๋วสัญญำใชเ้งิน มีวงเงิน 230 ลำ้นบำท และ 1.5 ลำ้นเหรียญสหรฐั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีวงเงินตั๋ว
สญัญำใชเ้งินคงเหลือที่ยงัไม่ไดใ้ช ้40 ลำ้นบำท และ 1.35  ลำ้นเหรียญสหรฐั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในบรษิัทฯ และเพื่อใชใ้นกำรลงทนุเพิ่มเตมิในกำรขยำยธรุกิจ โดยลกัษณะกำรกูย้ืมจะเป็นกำรออกตั๋ว
สญัญำใชเ้งินตำมจ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำรจะใช ้ซึ่งมีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัท่ีออกตั๋วสญัญำใช้
เงินแลว้ 

ณ 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร 93.07 ลำ้นบำท  

ถึงแมว้่ำบริษัทฯ จะน ำเงินใหบ้ริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกูย้ืม จ ำนวน 20 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำร
ด ำเนินธุรกิจ แมก้ำรใหกู้จ้ะไม่ไดเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ แต่บรษิัทไดร้บัผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 5 ต่อปี 
ซึ่งมำกกว่ำตน้ทนุในกำรจดัหำเงิน อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรน ำเงินกูไ้ปใชใ้นกำรขยำยกิจกำรของบรษิัท
ย่อย ซึ่งจะก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที่ดีแก่บรษิัทในอนำคตอีกดว้ย  

การปฏิบัติตามเงือ่นไขการกู้ยืมทีส่ าคัญ 

ในกำรกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บรษิัทฯ มีเงื่อนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนดงัต่อไปนี ้

1. อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.0 เทำ่ และ 3.2 เทำ่  
2. อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ไม่ต  ่ำกว่ำ 1.5 เทำ่ 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ ยงัคงด ำรงอตัรำส่วนดงักล่ำว และมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้และปฏิบตัิ
ตำมเงื่อนไขกำรกูย้ืมที่ส  ำคัญได้ตำมสัญญำ อีกทั้งยังสำมำรถจัดหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมไดห้ำกมีกำรขยำยงำน หรือโครงกำร
เพิ่มเติม 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

  ณ สิน้ปี 2562, 2563 และ 2564 บริษัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.84 เท่ำ 0.86 เท่ำ และ 1.20 เท่ำตำมล ำดบั ซึ่งจะ
เห็นไดว้่ำอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2564 เพิ่มขึน้จำกปี 2562 และปี 2563 มำกโดยมีอัตรำส่วนสภำพคล่องมำกกว่ำ 1 เท่ำ 
เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ มีผลประกอบกำรดีขึน้มำก และมีเงินจำกกำรเพิ่มทนุในระหว่ำงปีท ำใหม้ีเงินสดหมนุเวียน และลกูหนีก้ำรคำ้
ที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ และมีหนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้แต่เพิ่มในอตัรำส่วนที่นอ้ยกว่ำกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน 
ซึ่งเกิดจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีเพิ่มมำกขึน้  

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษัทฯ คือกำรจดัใหม้ีซึ่งโครงสรำ้งทุนท่ีเหมำะสมเพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯและเสรมิสรำ้งมลูค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทนุ
เท่ำกับ 1.42 นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ำกับ 1.20 ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทใชเ้งินฝำกธนำคำรจ ำนวน 97.22 
ลำ้นบำท เพื่อค ำ้ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจำกธนำคำรเนื่องจำกฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำกำรบริหำรจดักำรทุนจะท ำไดค้ล่องตวั
มำกขึน้ และถำ้หำกน ำเงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวไปรวมค ำนวณอตัรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะท ำใหอ้ัตรำส่วนเงินทุนหมนุเวียน
เพิ่มขึน้ถึง 1.41  เท่ำ 

บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉล่ีย 75 วนั 77 วนั และ 52 วนั ส ำหรบัปี 2562, 2563 และ 2564 ตำมล ำดบั ระยะเวลำใน
กำรเก็บหนีเ้ฉล่ียที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 และ 2563 เป็นผลมำจำกยอดขำยของบริษัทย่อย GWM ที่เพิ่มขึน้มำก ซึ่งระยะเวลำกำรเก็บ
หนีข้องลูกคำ้ซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนที่รอเงินอุดหนุนจำกรำชกำร ท ำใหร้ะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้  
ประมำณ 2 วัน แต่ลูกหนีท้ี่มีระยะเวลำกำรรับช ำระเงินที่นำนนี ้ ไม่มีหนีเ้สียแต่อย่ำงใด ทั้งนีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก้็ยังอยู่ใน
แนวนโยบำยกำรใหสิ้นเชื่อแก่ลูกคำ้ของบริษัท ที่บริษัทก ำหนดไวค้ือมีระยะเวลำเฉล่ียไม่เกิน 90 วัน ส่วนปี 2564 กลุ่มบริษัทมี
ระยะเวลำในกำรเก็บหนีด้ีขึน้ เฉล่ีย 52 วนั เนื่องจำกลกูหนีใ้นส่วนที่เก่ียวกับสำยกำรบินอิสรำเอลแอรไ์ลน ์สำมำรถเก็บหนีไ้ดต้รง
เวลำตำมก ำหนด โดยมีก ำหนดกำรใหเ้ครดิตเพียง 15-30 วนั จึงท ำใหก้ำรเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2564 ดีขึน้จำกปีก่อน ๆ  

บรษิัทมีระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระหนีเ้จำ้หนีก้ำรคำ้เฉล่ีย 32 - 49 วนั และมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีสิ้นต่ำง รวมทัง้ช ำระ
เงินกูย้ืมภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยน ำเงินจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยงัมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่สำมำรถ
ใชไ้ดเ้พิ่มเติม ทัง้นีบ้รษิัทฯค ำนึงถึงตน้ทนุในกำรกูย้ืม และหำแหล่งเงินทนุอื่นโดยค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้                 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนทุน  ณ สิน้ปี 2562, 2563 และ 2564 เท่ำกบั 1.62 เท่ำ 1.74 เท่ำ และ 1.42 เท่ำตำมล ำดบั ส ำหรบัใน
ปี 2563 มีอตัรำส่วนท่ีเพิ่มขึน้จำกปี 2562 เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทมีส่วนทนุลดลง 32.75 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิทั
ย่อยประเทศอินโดนีเซีย ปิดบริษัทในประเทศเวียดนำม และมีผลขำดทุนในปี 2563 จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของไวรสั    
โคโรนำ 2019 ซึ่งส่งผลใหอ้ตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนเพิ่มขึน้ ส่วนปี 2564 มีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนลดลงเหลือ 1.42 เท่ำ เนื่องจำกผล
ก ำไรในปี 2564 จ ำนวน 111.08 ลำ้นบำท และมีกำรเพิ่มทนุในระหว่ำงปี 2564 จึงท ำใหส่้วนทนุเพิ่มขึน้ 

  อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2562, 2563 และ 2564 เท่ำกบั 3.96% , ติดลบ 9.67และ 33.24%  ตำมล ำดบั  
เนื่องจำกมีผลก ำไรสทุธิในปี 2562 เท่ำกบั 11.06 ลำ้นบำท แต่ปี 2563 ผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิ เท่ำกบั 26.07 ลำ้นบำท และปี 
2564 มีผลก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 111.08 ลำ้นบำท 
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ผลประกอบกำรปี 2562 และ ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิประมำณ 11.06  ล้ำนบำท และ  111.08 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  ส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร อตัรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน ในปี 2562 และ 2564 จึงดีกว่ำเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2563  เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ มีผลประกอบกำรขำดทนุ 

4.2  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิหรือผลการด าเนินงานในอนาคต 

1. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ตอ้งจับตำมองอย่ำงใกลช้ิด
เนื่องจำกภำวะควำมเปรำะบำงของห่วงโซ่อุปทำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำดแคลนวสัดุ อุปกรณ ์และสินคำ้ส ำเร็จรูปที่มีกำร
ขนส่งผ่ำนระบบโลจิสติกส ์กำรขนส่งถกูจ ำกดัเสน้ทำง กำรขำดแคลนแรงงำนจำกกำรติดโรคหรือถกูกกัตวัของผูท้ี่มีควำม
เส่ียงจะติดต่อโรค กำรถูกจ ำกัดกำรเขำ้ถึงแหล่งผลิตตน้ทำงของสินคำ้เนื่องจำกถูกจ ำกัดในบำงพืน้ที่ที่มีกำรระบำด 
ถึงแมว้่ำหลำยประเทศเริ่มกลบัมำเปิดประเทศไดอ้ีกครัง้ดว้ยปริมำณควำมตอ้งกำรสินคำ้สงูเป็นประวตัิกำรณส่์งผลเชิง
บวกต่อกลุ่มอุตสำหกรรมกำรขนส่งเป็นอย่ำงมำกในปีที่ผ่ำนมำ แต่ยงัมีควำมเส่ียงจำกกำรกลำยพนัธุ์ของเชือ้ไวรสัโคโร
นำอย่ำงต่อเนื่องเป็นตวัแปรกดดนักำรเติบโตเศรษฐกิจในภำพรวม 

2. ภำวะสงครำมที่เกิดขึน้ในชว่งตน้ปี 2565 ส่งผลกระทบต่อกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของโลกและส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทย โดยขอ้มลูจำกศูนยว์ิเครำะหเ์ศรษฐกิจทีทีบีพบว่ำ ประเทศไทยมีกำรน ำเขำ้น ำ้มนัดิบจำกรสัเซียในปี 2564 มีมลูค่ำ 
26,000 ลำ้นบำท และคิดเป็นสดัส่วน 5% ของกำรน ำเขำ้น ำ้มนัดิบ ส่วนในกรณีของยูเครน ไทยน ำเขำ้ขำ้วสำลีและถั่ว
เหลืองจำกยูเครนเพื่อน ำมำเป็นอำหำรสัตว ์โดยในปี 2564 มีกำรน ำเขำ้ขำ้วสำลีจำกยูเครน 4,200 ลำ้นบำท คิดเป็น
สดัส่วน 10% ของกำรน ำเขำ้ขำ้วสำลีของประเทศไทย สถำนกำรณค์วำมไม่สงบระหว่ำงสองประเทศมีควำมเป็นไปไดท้ี่
จะทวีควำมรุนแรงต่อเนื่อง และขยำยวงกวำ้งเป็นควำมขดัแยง้ระหว่ำงภมูิภำค ดงันัน้ มีโอกำสที่ผลกระทบดำ้นกำรคำ้จะ
ขยำยขอบเขตไปยังประเทศในภูมิภำคยุโรป และส่งผลกระทบมำยังประเทศไทยเช่นกัน  นอกจำกนีปั้ญหำดำ้นรำคำ
สินคำ้ ที่มีแนวโนม้สงูขึน้จำกปัญหำสินคำ้ขำดแคลน ส่งผลใหร้ำคำสินคำ้หลำยประเภทมีกำรปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นสินคำ้เกษตร สินคำ้อตุสำหกรรม และสินคำ้พลงังำน ทัง้นี ้ยงัส่งผลใหร้ำคำน ำ้มนัในตลำดโลกเพิม่
สงูขึน้ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่ำครองชีพของประชำชนภำยในประเทศที่มีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้  

3. ส ำหรบัแผนส่งเสริมกำรส่งออกในปี 2565 กระทรวงพำณิชยด์ ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรส่งออกอย่ำงต่อเนื่องจำกปีก่อน 
ไดแ้ก่ (1) เร่งเสริมศกัยภำพผูป้ระกอบกำรส่งออก และส่งเสริมแนวทำงกำรส่งออกสินคำ้ผ่ำนรูปแบบผสมผสำนระหว่ำง
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์(รูปแบบไฮบรดิ) (2) กำรจดัเจรจำกำรคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน ์(OBM) และรว่มมือกบัแพลตฟอรม์
ออนไลน ์ทัง้ในและต่ำงประเทศ จดักิจกรรมส่งเสรมิกำรขำยสินคำ้ไทย (3) ประชำสมัพนัธภ์ำพลกัษณป์ระเทศไทย (Trust 
Thailand) รวมถึงแบรนดสิ์นคำ้ไทยให้เป็นที่ยอมรับ ผ่ำนตรำ Thailand Trust Mark (T Mark) เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่น
สินคำ้ไทย โดยเฉพำะสินคำ้อำหำร (4) เจำะตลำดเมืองรอง โดยมีเป้ำหมำยขยำยมูลค่ำกำรคำ้กำรลงทุน และเขำ้ถึง
ผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลำดสินคำ้ไทยใหม้ำกขึน้ ซึ่งไดล้งนำม MOU หรือ Mini FTA กับเมืองและมณฑลของ
ประเทศเป้ำหมำยไปแลว้ และ (5) เรง่รดักำรเจรจำ FTA ที่คงคำ้ง อำทิ ไทย-ปำกีสถำน ไทย-ตรุกี ไทย-ศรีลงักำ นอกจำกนี ้
ยงัมี กิจกรรมส่งเสริมกำรส่งออกในปี 2565 เพิ่มเติม ไดแ้ก่ (1) กำรบุกตลำดเมืองรองในเมืองไห่หนำน โดยจะมีกำรจดั
งำน Top Thai Brand ซึ่งจะเป็นกำรยกทพัสินคำ้แบรนดด์งัระดบัโลกของไทยไปร่วมจดัแสดงในงำน Hainan Expo (2) 
กำรเจรจำ FTA เพิ่มเติม เช่น ไทย-EU ไทย-EFTA ไทย-สหรำชอำณำจกัร ไทย-สหภำพเศรษฐกิจยูเรเซีย และอำเซียน-
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แคนำดำ (3) กำรพัฒนำผูป้ระกอบกำรส่งออกในโครงกำร Young Exporter from Local to Global เป็นตน้ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มโอกำสทำงกำรคำ้ใหแ้ก่ผูส่้งออกไทย และท ำใหไ้ทยบรรลเุป้ำหมำยกำรส่งออกในปีนีไ้ด  ้

4. ควำมตกลงหุน้ส่วนทำงเศรษฐกิจระดบัภมูิภำค (Regional Comprehensive Economic Partnership) ที่มีผลบงัคบัวนัท่ี 
1 ม.ค. 2565 ที่ผ่ำนมำ RCEP เป็นควำมตกลงกำรคำ้เสรี (Free Trade Agreement - FTA) ฉบับที่ 14 ของไทย โดยมี
สมำชิก 15 ประเทศ มีประชำกรรวมกัน 2,300 ลำ้นคน (30.2% ของประชำกรโลก) GDP รวมมูลค่ำ 28.5 ลำ้นลำ้น
ดอลลำรส์หรฐั (33.6% ของ GDP โลก) และมูลค่ำกำรคำ้รวม 10.7 ลำ้นลำ้นดอลลำรส์หรฐั (30.3% ของมูลค่ำกำรคำ้
ของโลก) จึงกลำยเป็นควำมตกลงหุน้ส่วนทำงเศรษฐกิจระดบัภูมิภำคที่ใหญ่ที่สดุในโลก ดว้ยเหตุนีจ้ะใหก้ำรคำ้ระหว่ำง
ประเทศสมำชิกมีควำมสะดวกมำกยิ่งขึน้ และ ช่วยส่งเสริมใหต้ลำดในกลุ่มสมำชิกมีควำมสนใจเพิ่มขึน้ ซึ่งจำกกำรที่
ประเทศไทยไดเ้ขำ้รว่มเป็นหนึ่งในสมำชิกขอ้ตกลง RCEP นี ้ขอมลูจำกศนูยว์ิจยักสิกรไทยพบว่ำ ประโยชนท์ี่ประเทศไทย
จะไดร้บัสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัดว้ยกนั คือ  

4.1 ลดภำษีในบำงกลุ่มสินคำ้ แมว้่ำเดิมไทยจะมีกำรเจรจำ FTA (เขตกำรคำ้เสรี) กับ ประเทศอำเซียนบำ้งอยู่แลว้ 
แต่บำงกลุ่มสินคำ้ที่มีควำมอ่อนไหว และ อ่อนไหวสงู ยงัคงมีกำรจดัเก็บภำษีอยู่ ซึ่งภำยใตก้ำรเขำ้รว่ม RCEP สินคำ้
ดังกล่ำวจ ำนวนมำกจะถูกปรบัลดอัตรำภำษีเหลือ 0 ในทันที หรือ บำงรำยกำรอำจจะทยอยลดเป็นขัน้บนัได เช่น 
สปัปะรด เม็ดพลำสติก จะไดร้บัประโยชนท์ำงภำษีมำกกว่ำขอ้ตกลงกำรคำ้เดิม เป็นตน้  
4.2 ขยำยโอกำสของสินคำ้ขัน้กลำง หรือ สินคำ้ที่ถกูผลิตออกมำเพื่อใชส้ ำหรบัผลิตสินคำ้ชนิดอื่น ๆ ในขัน้ตอนต่อไป
สินคำ้ขั้นกลำงของไทยที่เกำะติดห่วงโซ่กำรผลิตของประเทศที่ไม่เคยมี FTA ต่อกันอย่ำงจีน ญ่ีปุ่ น เกำหลีใต ้และ 
นิวซีแลนด ์มีโอกำสขยำยตวัมำกขึน้ เช่น เคมีภณัฑบ์ำงประเภทท่ีส่งไปยงัเกำหลีใต ้ 
4.3 ผลบวกทำงดำ้นกำรลงทุน ไทยเขำ้ห่วงโซ่กำรผลิตโลก สรำ้งโอกำสรบัเม็ดเงินมหำศำลในกรอบควำมร่วมมือ
อย่ำง RCEP ส่งผลใหไ้ทยไดเ้ขำ้อยู่ในห่วงโซ่กำรผลิตโลกในฝ่ังเอเชีย ท ำใหไ้ทยมีโอกำสไดเ้ม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติมต่อ
ยอดกำรผลิต ซึ่งจะช่วยขบัเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรผลิตของไทยในอนำคตต่อไปได ้เช่น เรื่องของกำรประกอบวงจร
พิมพ ์หรือ ยำนยนต ์อย่ำงไรก็ตำมกำรเปิดกวำ้งขึน้นีก้็จะท ำให้ไทยตอ้งเผชิญกับคู่แข่งที่เพิ่มขึน้ เช่น เวียดนำม 
ดงันัน้ภำครฐัอำจตอ้งเขำ้มำมีส่วนช่วยผลกัดนัใหไ้ทยไดก้ำ้วเขำ้สู่กำรผลิตแห่งอนำคต เช่น กำรเร่งดงึดดูกำรลงทนุ
เชิงรุก เป็นตน้ 

4.3  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 ซึ่งตรวจสอบ
โดย นำงสำวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4807 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ไดแ้สดง
ควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้นี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่ วไป และมีข้อมูลและ
เหตกุำรณท์ี่เนน้ เก่ียวกบั 

1. กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยหนึ่งของ
บรษิัทดงักล่ำว บรษิัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทนุทัง้จ ำนวนในรำคำทนุโดยมีหุน้สำมญัจ ำนวน 12,714,999 หุน้ มลูค่ำหุน้ท่ี



 

หนา้ | 12 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินทั้งหมด 127,149,990 บำท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562    บริษัทฯ ไดท้ ำ
สญัญำซือ้ขำยหุน้และไดม้ีกำรโอนหุน้ใหก้ับผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำวแลว้ ทัง้นี ้ในสญัญำซือ้ขำยหุน้ไดร้ะบุใหผู้ซ้ือ้จ่ำย
ช ำระค่ำหุน้เป็นเช็คลงวนัที่ล่วงหนำ้จ ำนวนสำมฉบบัภำยในระยะเวลำสำมปีนบัจำกวนัท ำสญัญำโดยเริ่มช ำระงวด
แรกวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดท้ ำสญัญำจ ำน ำหุน้กับผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำวเพื่อรบัจ ำน ำใบหุน้
ของบรษิัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั ส ำหรบักำรค ำ้ประกนักำรช ำระหนีข้องผูซ้ือ้ บรษิัทฯ รบัรูข้ำดทนุจำก
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำวจ ำนวน 13 ลำ้นบำท 
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร และรบัรูก้  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 16 ลำ้นบำท ใน
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปีปัจจบุนั  

2. กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 บริษัทฯไดท้ ำสัญญำซือ้ขำยหุน้กับบริษัทดังกล่ำวเพื่อจ ำหน่ำยเงินลงทุนในรำคำทุน
โดยมีหุน้สำมญั 599,999 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นเงินทัง้หมด 5,999,990 บำท บริษัทฯ ไดร้บั
ช ำระเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเต็มจ ำนวนแลว้เมื่อวนัที่ 3 ตลุำคม 2562 โดยบรษิัทฯรบัรูก้  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 11 ลำ้นบำทในงบก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปีปัจจบุนั 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 ซึ่งตรวจสอบ
โดย นำงสำวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4807 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ไดแ้สดง
ควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้นี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีข้อมูลและ
เหตกุำรณท์ี่เนน้ เก่ียวกบั 

1. ผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ที่ปัจจบุนัยงัมีผลกระทบต่อหลำยธุรกิจ
และอุตสำหกรรม รวมถึงกิจกรรมทำงธุรกิจโลจิสติกสข์องกลุ่มบริษัทซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะ
กำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนำคตของกลุ่มบริษัท  ในระหว่ำงปีปัจจุบันฝ่ำย
บรหิำรของกลุ่มบรษิัทตดัสินใจเลิกกิจกำรบรษิัทย่อยในประเทศเวียดนำมและหยดุด ำเนินกิจกำรชั่วครำวบรษิัทย่อย
สองแห่งในประเทศจีนเพื่อหยุดกำรรบัรูผ้ลขำดทุนและประเมินสถำนกำรณ ์นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทจ ำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียทัง้หมดใหก้ับผูถื้อหุน้อีกท่ำนหนึ่งของบริษัทย่อยเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำร
บริหำรกลุ่มบริษัทใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ ทัง้นี ้ กำรเลิกกิจกำร กำรหยุดด ำเนินกิจกำรชั่วครำวและกำรจ ำหน่ำย
เงินลงทุนของบริษัทย่อยมิไดม้ีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจำกสัดส่วน
รำยไดข้องบริษัทย่อยทัง้ส่ีแห่งส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 27 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 
ของรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิัท อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษิัทมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมลูค่ำของสินทรพัย ์ประมำณกำรหนีสิ้นและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง ฝ่ำยบรหิำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดลุยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณม์ีกำรเปล่ียนแปลง 

2. รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2564 ซึ่ง
ตรวจสอบโดย นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 4807 จำกบริษัท ส ำนกังำน อี
วำย จ ำกัด ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้นี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน
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เฉพำะกิจกำรของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตอ้งตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป  

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” และ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรระบบ      
โลจิสติกส ์(Logistics Provider) ซึ่งไดแ้ก่ กำรวำงแผน, กำรจดักำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่ลกูคำ้ เพื่อใหม้ั่นใจ
ไดว้่ำกระบวนกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ของลกูคำ้จำกตน้ทำงจะไปสู่จุดหมำยปลำยทำงดว้ยระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและดว้ยตน้ทุนที่ต  ่ำ
ที่สดุ โดยลกัษณะกำรใหบ้ริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลกัคือ บริกำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ และ
บริกำรขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลำก – หำงพ่วง และรถกระบะ (พิกอัป) โดย ตัง้แต่เดือนมีนำคม 2559 บริษัทฯ ไดโ้อน
ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลำก – หำงพ่วง ใหอ้ยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม คือ บริษัท เอส 
เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั  

 ในช่วงปลำยปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ปล่ียนโครงสรำ้งผู้ถือหุน้กำรบริหำรงำนของบริษัทร่วม บริษัท เอสเอสเค  อินเตอร ์        
โลจิสติกส ์จ ำกัด มีผลท ำใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และ SSK กลำยเป็นบริษัทย่อย และมีกำรลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม 1 บริษัท 
คือ บรษิัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ซึ่งประกอบกิจกำรเป็นตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงทะเลใหส้ำยกำรเดินเรือแห่งหนึ่ง 

 ในเดือนกุมภำพนัธ ์2561 บริษัทฯไดซ้ือ้หุน้ในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด เพิ่มจำกผูถื้อหุน้รำยหนึ่ง มีผลใหบ้ริษัทฯ
เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.80 และเมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ ำนวน 1.26 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อขยำยกิจกำรใน
ต่ำงประเทศ โดยในระหว่ำงปี บริษัทไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 0.42 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ หรือ 0.57 ลำ้นเหรียญสิงคโปร  ์  
บริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte., Ltd.ไดล้งทุนในบริษัทย่อย ต่ำง ๆ 6 บริษัทในระหว่ำงปี 2561 คือ NCL International 
Logistics USA Inc.  ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ, Qingdao National Container Line Co., Ltd. และ Ningbo NCL Inter Logistics 
Co., Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte., Ltd. ในประเทศสิงคโปร,์ NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. ในประเทศ
เวียดนำม และ PT.NCL Inter Logistik Indonesia ในประเทศอินโดนีเซีย ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2561 จะแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2561 จะแสดงผลกำรด ำเนินงำนรวมของ
บรษิัท และ บรษิัทย่อย ดงักล่ำว 

 เมื่อวนัที่ 1 พฤษภำคม 2562 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกัด ทัง้จ ำนวน เนื่องจำก 
บรษิัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนต่อเนื่อง และกำรด ำเนินงำนหลกัในส่วนที่เป็นตวัแทนมีรำยได้
และผลกำรด ำเนินงำนนอ้ยมำกเมื่อเทียบกบัรำยไดข้องกลุ่มบรษิัท ดงันัน้กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิทั แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์
จ ำกดั จึงไม่ไดม้ีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิของกลุ่มบรษิัท และเมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 บรษิัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิทั 
เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกัด ทั้งจ ำนวน ส่งผลท ำใหบ้ริษัทย่อยทั้งสองสิน้สุดกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนับตัง้แต่วนัที่
ดงักล่ำว และบริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte., Ltd.ไดล้งทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 1 บริษัท คือ NCL International Logistics 
Private Limited ในประเทศอินเดีย ซึ่งยงัไม่ไดเ้ริ่มด ำเนินกำร 

 ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสัญญำที่ท ำกับลูกคำ้ซึ่งมีผล
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บงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบรษิัท 

เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ที่ไดข้ยำยวงกวำ้งในหลำยประเทศทั่วโลก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำรขนส่งสินคำ้ ท ำให้รำยไดล้ดลงอย่ำงมำก ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯตอ้งตัดสินใจเลิกกิจกำรบริษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนำมและหยดุด ำเนินกิจกำรชั่วครำวบรษิัทย่อยสองแห่งในประเทศจีนเพื่อหยดุกำรรบัรูผ้ลขำดทนุหำกยงัด ำเนินธุรกิจ
ต่อและประเมินสถำนกำรณ ์นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียทัง้หมดใหก้ับผูถื้อหุน้อีก
ท่ำนหน่ึงของบรษิัทย่อยเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรบรหิำรกลุ่มบรษิทัใหม้ีประสิทธิภำพมำก ทัง้นี ้กำรเลิกกิจกำร กำรหยดุด ำเนินกิจกำร
ชั่วครำวและกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุของบรษิัทย่อยมิไดม้ีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินของกลุ่มบรษิัท เนื่องจำก
สัดส่วนรำยไดข้องบริษัทย่อยทั้งส่ีแห่งส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 27 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 ของ
รำยไดร้วมของกลุ่มบรษิัท  

ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบบัใหม่ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงินท่ีมรีอบระยะเวลำบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 
1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หำเท่ำเทยีม
กับมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและ
กำรใหแ้นวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกับผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ลือกปรบัผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรบัปรุง
กบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
กำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 
มกรำคม 2563 ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดแ้สดงผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 
เนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำนีม้ำถือปฏิบตัิไวแ้ลว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯครัง้ที่ 5/2564 มีมติอนุมตัิกำรลงทุนเพื่อจดัตัง้บริษัทจ ำกัด 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้บริษัทเพื่อสนบัสนุนวิจยัและพฒันำกำรปลกู สกัด จ ำหน่ำย และพฒันำผลิตภณัฑจ์ำกกญัชงและ
กัญชำ ทั้งนีเ้มื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2564 บริษัทฯและบริษัท ยูเรกำ ดีไซน ์จ ำกัด (มหำชน) ไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้ “บริษัท 
สวุรรณ ไบโอ ฟำรม์ จ ำกดั” โดยบรษิัทฯมีสดัส่วนกำรถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 51 ของทนุจดทะเบียนจ ำนวน 20 ลำ้นบำท และถือเป็น
บรษิัทย่อยของบรษิัทฯนบัตัง้แต่วนัท่ีดงักล่ำว 
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563, และ 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย ์                         
สินทรพัยห์มนุเวียน                     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  40.86 5.03 50.42 6.65  147.78  14.04 14.15 2.24 11.71 1.76  72.36   8.34  
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น – กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 6.70 0.82 6.58 0.87  13.28  1.26 15.25 2.42 7.81 1.18  15.48   1.78  
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น – กิจกำรอ่ืน 296.72 36.52 205.68 27.15  382.81  36.37 121.02 19.20 96.93 14.61  213.55   24.60  
ลกูหนีจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 31.15 3.83 40.40 5.33  38.72  3.68 31.15 4.94 40.40 6.09  38.72   4.46  
สินคำ้คงเหลือ 3.23 0.40 4.34 0.57  9.08  0.86 - - - -  -     -    
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - -  -    - - - - -  -     -    
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 5.51 0.68 4.83 0.64  10.14  0.96 4.84 0.77 4.45 0.67  4.21   0.48  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 384.17 47.28 312.25 41.21  601.80  57.18 186.41 29.57 161.30 24.31  344.32   39.66  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             
เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั  86.96   10.70   96.52   12.74   97.22   9.24   78.58   12.46   87.33   13.16   87.58   10.09  
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม  6.26   0.77   6.80   0.90   7.95   0.76   5.10   0.81   5.10   0.77   5.10   0.59  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -     -     -     -     -     -     91.22   14.47   124.12   18.71   134.32   15.47  
ลกูหนีจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุ-สทุธิจำกที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  83.38   10.26   39.26   5.18   -     -     83.38   13.22   39.26   5.92   -     -    
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  -     -     -     -     -     -     -     -     20.00   3.01   20.00   2.30  
อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ  11.89   1.46   71.12   9.39   69.79   6.63   11.89   1.89   71.12   10.72   69.79   8.04  
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 182.24   22.43   121.40   16.02   178.83   16.99   147.05   23.32   87.73   13.22   148.13   17.06  
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้  -     -     61.89   8.17   50.55   4.80   -     -     46.56   7.02   40.01   4.61  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  29.48   3.63   24.35   3.21   26.83   2.55   3.89   0.62   0.95   0.14   2.90   0.33  
ค่ำควำมนิยม  2.25   0.28   2.25   0.30   2.25   0.21   -     -     -     -     -     -    
ภำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ำย  14.32   1.76   14.08   1.86   10.19   0.97   14.32   2.27   14.08   2.12   10.19   1.17  
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี  6.12   0.75   5.84   0.77   5.26   0.50   5.70   0.90   4.50   0.68   4.32   0.50  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  5.48   0.67   1.93   0.25   1.84   0.17   2.92   0.46   1.46   0.22   1.41   0.16  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 428.37   52.72   445.44   58.79   450.73   42.82   444.05   70.43   502.21   75.69   523.76   60.34  
รวมสินทรัพย ์ 812.54  100.00   757.69   100.00   1,052.53   100.00   630.46   100.00   663.51   100.00   868.08   100.00  
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                  
หนีส้ินหมนุเวียน                
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกธนำคำร 228.19   28.08   190.54   25.15   195.01   18.53   201.28   31.93   165.48   24.94   190.00   21.89  
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น - กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  1.93   0.24   0.43   0.06   3.76   0.36   6.97   1.11   1.56   0.24   12.11   1.40  
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น - กิจกำรอ่ืน 198.63   24.45   126.19   16.65   239.16   22.72   73.34   11.63   50.07   7.55   123.21   14.19  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  20.00   2.46   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  4.59   0.56   -     -     -     -     4.54   0.72   -     -     -     -    
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  -     -     21.78   2.87   16.12   1.53   -     -     10.29   1.55   8.77   1.01  
เงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  -     -     15.15   2.00   24.42   2.32   -     -     15.15   2.28   24.42   2.81  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  6.32   0.78   9.09   1.20   22.85   2.17   3.51   0.56   5.38   0.81   7.35   0.85  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 459.66   56.57   363.17   47.93   501.34   47.63   289.63   45.94   247.94   37.37   365.86   42.15  
หนีส้ินไม่หมนุเวียน             
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สทุธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  28.90   3.56   38.69   5.11   30.42   2.89   28.84   4.57   33.82   5.10   26.26   3.03  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกูย้ืมระยะยำว - สทุธิจำกส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  -     -     63.14   8.33   68.65   6.52   -     -     63.14   9.52   68.65   7.91  
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน  10.53   1.30   13.04   1.72   15.52   1.47   10.16   1.61   12.36   1.86   15.17   1.75  
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัช ี  0.34   0.04   0.30   0.04   0.29   0.03   -     -     -     -     -     -    
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  3.53   0.43   2.52   0.33   1.14   0.11   3.53   0.56   2.52   0.38   1.14   0.13  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  43.30   5.33   117.68   15.53   116.02   11.02   42.53   6.75   111.84   16.86   111.23   12.81  
รวมหนี้สิน 502.96   61.90   480.86   63.46   617.36   58.65   332.16   52.69   359.78   54.22   477.09   54.96  
ส่วนของผูถ้ือหุน้                     
ทนุเรือนหุน้                     
ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 113.54 13.97 113.54 14.98  116.54   11.07  113.54 18.01 113.54 17.11  116.54   13.42  
ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 170.63   21.00   170.63   22.52   207.83   19.75   170.63   27.06   170.63   25.72   207.83   23.94  
ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม             
     จดัสรรแลว้-ส ำรองตำมกฎหมำย  11.05   1.36   11.35   1.50   12.48   1.19   11.05   1.75   11.35   1.71   12.48   1.44  
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (6.15)  (0.76)  (36.08)  (4.76)  73.90   7.02   3.08   0.49   8.21   1.24   54.15   6.24  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้  (4.36)  (0.54)  (4.73)  (0.62)  2.92   0.28   -     -     -     -     -     -    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย  24.87   3.06   22.11   2.92   21.51   2.04   -     -     -     -     -     -    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 309.58   38.10   276.83   36.54   435.17   41.35   298.30   47.31   303.73   45.78   390.99   45.04  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 812.54  100.00   757.69   100.00   1,052.53   100.00   630.46   100.00   663.51   100.00   868.08   100.00  
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้และต้นทุน                        
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  1,153.01   90.79   780.76   88.33   1,802.47   95.23   654.27   100.00   544.18   100.00   1,225.97   100.00  
รำยไดจ้ำกกำรขำย  117.01   9.21   103.18   11.67   90.33   4.77   -     -     -     -     -     -    
ตน้ทนุบริกำร  (924.20)  (72.77)  (638.24)  (72.20)  (1,496.20)  (79.05)  (510.42)  (78.01)  (431.85)  (79.36)  (1,044.40)  (85.19) 
ตน้ทนุขำย  (89.30)  (7.03)  (73.37)  (8.30)  (66.65)  (3.52)  -     -     -     -     -     -    
ก าไรข้ันต้น  256.52   20.20   172.34   19.50   329.96   17.43   143.85   21.99   112.33   20.64   181.57   14.81  
รำยไดอ่ื้น  36.79   2.90   33.21   3.76   31.09   1.64   13.03   1.99   30.07   5.53   37.70   3.08  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  (51.66)  (4.07)  (31.19)  (3.53)  (33.45)  (1.77)  (34.03)  (5.20)  (16.69)  (3.07)  (22.18)  (1.81) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  (223.48)  (17.60)  (190.11)  (21.51)  (193.25)  (10.21)  (133.17)  (20.35)  (112.60)  (20.69)  (133.97)  (10.93) 
ก าไรจากการด าเนินงาน  18.17   1.43   (15.75)  (1.78)  134.35   7.10   (10.31)  (1.58)  13.11   2.41   63.13   5.15  
รำยไดท้ำงกำรเงิน  2.07   0.16   7.84   0.89   4.62   0.24   2.49   0.38   8.45   1.55   5.57   0.45  
ตน้ทนุทำงกำรเงิน  (12.68)  (1.00)  (13.06)  (1.48)  (12.21)  (0.65)  (7.48)  (1.14)  (10.72)  (1.97)  (10.90)  (0.89) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรลงทนุในบริษัทรว่ม  1.08   0.09   1.57   0.18   2.65   0.14   -     -     -     -     -     -    
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  8.63   0.68   (19.40)  (2.19)  129.41   6.84   (15.30)  (2.34)  10.85   1.99   57.80   4.71  
ภำษีเงินได ้  3.04   0.24   (4.83)  (0.55)  (16.68)  (0.88)  2.45   0.37   (2.47)  (0.45)  (10.74)  (0.88) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  11.67   0.92   (24.23)  (2.74)  112.73   5.96   (12.85)  (1.96)  8.38   1.54   47.06   3.84  
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน  (2.16)  (0.17)  (0.53)  (0.06)  7.67   0.41   -     -     (0.16)  (0.03)  -     -    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  9.51   0.75   (24.76)  (2.80)  120.40   6.36   (12.85)  (1.96)  8.22   1.51   47.06   3.84  
การแบ่งปันขาดทุน             
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 11.06  (26.07)  111.08  (12.85)  8.38  47.06  
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 0.61  1.84  1.65  -  -  -  
 11.67  (24.23)  112.73  -  -  -  
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม             
ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 8.89  (26.60)  118.74  (12.85)  8.22  47.06  
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 0.62  1.84  1.65  -  -  -  
 9.51  (24.76)  120.40  -  -  -  
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนสว่นที่เป็นของบริษัท (0.024)  (0.057)  0.244  (0.028)  0.018  0.103  
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หน่วย : หุน้) 454.15  454.15  466.15  454.15  454.15  466.15  
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 

 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิก่อนภำษีเงินได ้  8.63   (19.40)  129.41  (15.30)  10.85   57.80  
รำยกำรปรบัปรุง       
ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (โอนกลบัรำยกำร)  (0.47)  0.71   1.92   (0.25)  (2.03)  3.72  
ตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ำย  -     0.15   0.13   -     0.15   0.13  
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึน้  0.05   (0.04)  (0.53)  (0.25)  0.27   (0.37) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยร์อกำรขำย  (1.96)  -     -     -     -     -    
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ ์  1.20   0.67   (0.08)  0.09   0.67   (0.08) 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรพัย ์  1.38   -     -     -     -     -    
ก ำไรจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ  -     -     (0.06)  -     -     (0.06) 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสินทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  6.07   -     -     -     -     -    
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยอปุกรณ ์สว่นปรบัปรุงอำคำรและ
คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์

 -     0.67   0.23   -     -     0.23  

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย  23.98   34.96   39.43   5.94   16.25   20.20  
ตดัจ ำหน่ำยหนีส้ญู  -     -     1.72   -     -     1.72  
ตน้ทนุในกำรท ำรำยกำรตดัจ ำหน่ำย  -     0.09   0.12   -     0.09   0.12  
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ  0.01   0.01   0.01   -     -     -    
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ตดัจ่ำย  0.13   0.13   0.13   0.13   0.13   0.13  
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน  5.25   3.30   2.95   4.61   3.00   2.81  
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย  (27.18)  (0.27)  -     13.29   -     -    
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม  (1.08)  (1.57)  (2.65)  -     -     -    
เงินปันผลรบั  -     -     -     (1.41)  (1.03)  (4.03) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน  (2.07)  (7.84)  (4.62)  (2.49)  (8.45)  (5.57) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน  12.68   13.06   12.21   7.48   10.72   10.90  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินและสินทรัพย ์  26.62   24.63   180.32   11.84   30.62   87.65  
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น (136.03) 75.84 (187.08) (18.07) 29.44  (129.40) 
สินคำ้คงเหลือ 0.35 (1.11)  (4.74) - -  -    
สินทรพัยอ่ื์น 2.28 3.11  (5.35) (0.18) 3.08  0.16  
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 124.91 (67.02)  115.87  25.39 (28.38)  78.09  
หนีส้ินอ่ืน (2.50) 2.65  11.06  0.40 (0.35)  (0.74) 
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 15.63 38.10  110.07  19.38 34.41  35.75  
เงินสดรบัดอกเบีย้ 1.58 0.89  0.33  1.34 0.76  0.27  
เงินสดรบัภำษีเงินได ้ 1.99 5.05  3.76  - 5.05  3.76  
จ่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน  -     (1.00)  (0.44)  -     (1.00)  -    
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (9.15) (8.49)  (14.73) (6.92) (5.49)  (9.22) 
เงินสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 10.05 35.55  98.99  13.80 34.73  30.56  
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง 18.00 -  -    18.00 -  -    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้อปุกรณ ์ (5.57) (5.07)  (28.43) (16.11) (1.93)  (27.45) 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ ์ 2.77 0.94  0.34  3.25 0.94  0.34  
เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1.55) (0.12)  (1.99) (0.78) -  (1.99) 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - 1.70  -    - 1.70  -    
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ - -  -    - (20.00)  -    
เงินสดจ่ำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อย - -  -    (29.35) (32.90)  (5.00) 
เงินสดรบัจำกกำรซือ้เงินลงทนุในบริษทัย่อย - -  -    - -  -    
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 7.68 -  -    6.00 -  -    
เงินสดลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย (3.16) (0.60)  -    - -  1.00  
เงินสดรบัดอกเบีย้ - -  -    0.71 0.74  2.53  
เงินสดรบัจำกเงินปันผล 1.41 1.03  1.49  1.41 1.03  1.49  
เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้ส่วนงำนธุรกิจ (25.00) -  -    - -  -    
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั (2.41) (9.56)  (0.70) (2.42) (8.75)  (0.26) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (7.83) (11.68) (29.29) (19.29) (59.17) (29.34) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 53.76 (37.65)  4.47  31.82 (35.79)  24.52  
เงินสดจ่ำยคืนทนุใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (14.28) -  -    - -  -    
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 1.31 (20.00)  -    - -  -    
เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร (สทุธิจำกตน้ทนุในกำรท ำรำยกำร) - 89.72  30.00  - 89.72  30.00  
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ืมระยะยำว (5.99) (11.52)  (15.35) (3.60) (11.52)  (15.35) 
เงินสดจ่ำยหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ (12.56) (21.50)  (23.19) (1.67) (9.66)  (9.45) 
เงินปันผลจ่ำย (3.04) -  -    (3.04) -  -    
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (13.16) (13.22)  (11.82) (7.54) (10.75)  (10.51) 
เงินสดรบัค่ำหุน้สำมญัเพ่ิมทนุ - -  40.20  - -  40.20  
เงินสดจ่ำยเงินปันผลใหก้บัส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุในบริษัทย่อย - -  (2.27) - -  -    
เงินสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 6.04 (14.17) 22.04 15.97 22.00 59.41 
ผลตำ่งจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง (1.60) (0.32)  5.51  - -  -    
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยน (0.21) 0.18  0.10  - -  -    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 6.45 9.56  97.36  10.48 (2.44)  60.65  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 34.41 40.86  50.43  3.67 14.15  11.71  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 40.86 50.42  147.78  14.15 11.71  72.36  



 
 

หนา้ | 20 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  

    
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.84 0.86  1.20  0.64 0.65  0.94  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.83 0.85  1.18  0.64 0.65  0.94  
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.02 0.09  0.20  0.05 0.13  0.08  
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้(เท่ำ) 4.87 4.74 7.09  5.79 6.46 9.09  
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 74.94 76.94 51.51  63.05 56.48  40.14  
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนีก้ำรคำ้ (เทำ่) 7.40 8.46  11.27  8.53 10.08  14.08  
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 49.29 43.15  32.39  42.81 36.22  25.93  
วงจรเงินสด (วนั) 25.65 33.78  21.97  20.24 20.26  18.33  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 20.20 19.50  17.43  21.99 20.64  14.81  
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน (%) 1.52 (1.60)  7.24  (1.58) 2.41  5.15  
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (ขำดทนุ) (%) 52.20 (250.71)  72.26  (133.80) 264.87  48.41  
 อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 0.87 (2.95)  5.87  (1.96) 1.54  3.84  
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 3.96 (9.67)  33.24  (4.20) 2.78  13.55  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) 1.43 (3.32)  12.27  (2.16) 1.29  6.15  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 13.36 6.72  106.48  (6.00) 20.84  57.03  
อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เท่ำ) 1.69 1.17  2.13  1.13 0.89  1.65  

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 1.62 1.74  1.42  1.11 1.18  1.22  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 1.51 (0.53)  12.23  (1.05) 2.00  6.30  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.61 0.97  2.11  1.77 1.76  0.94  
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 0.64 0.00 0.00    0.64 0.00  0.00    

 


