
ค าอธิบายและวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจดัการระบบโลจิสติกส์ ( Logistics 
Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริการรับจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศตัง้แตปี่ 2539 และมีการขยายสูธุ่รกิจบริการขนสง่ใน
ประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลาก-หางพว่งในปี 2554 และขนสง่ในประเทศด้วยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อให้บริการอยา่งครบวงจรมาก
ขึน้ 

ในระหวา่งปี 2559 บริษัทฯ ลงทนุในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้ยาฟอกเลอืด
ผู้ ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และจดัจ าหนา่ยครุภณัฑ์ทางการแพทย์ส าหรับใช้ในหนว่ยไตเทียม โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นคิดเป็น
ร้อยละ44.44 และได้ซือ้หุ้นเพิ่มในเดือนกมุภาพนัธ์ปี 2561 จากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีผลท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 52.80 มีผลท าให้บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั เปลีย่นจากบริษัทร่วม มาเป็นบริษัทยอ่ยในเวลาดงักลา่ว งบ
การเงินรวมส าหรับปี 2561 จึงมีรายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลอืดและครุภณัฑ์ รวมอยูด้่วย ดงันี ้

 

รายได้ 
2559 2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 
      

-ทางเรือ 897.08 91.02 891.75 91.36 966.05 80.27 

-ทางอากาศและบริการอ่ืน ๆ 14.20 1.44 23.13 2.37 25.56 2.12 

รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 911.28 92.46 914.88 93.73 991.61 82.39 

การขนส่งในประเทศ 1) 74.33 7.54 61.17 6.27 127.30 10.58 

รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งรวม 985.61 100.00 976.05 100.00 1,118.91 92.97 

รายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ - - - - 84.66 7.03 

รายได้จากการให้บริการและการขายรวม 985.61 100.00 976.05 100.00 1,203.57 100.00 

 

กลุม่บริษัทมีรายได้รวม 976.05 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มขึน้เป็น 1,203.57 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 23.31เนื่องจากรายได้จากการให้บริการขนสง่เพิ่มขึน้ 142.86 ล้านบาทและรายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลอืดและ
ครุภณัฑ์เพิ่มขึน้จากปีก่อนทัง้จ านวน 

รายได้จากการให้บริการขนสง่รวม 976.05ล้านบาทในปี 2560และเพิ่มขึน้เป็น1,118.91 ล้านบาท ในปี 2561คิดเป็น
อตัราร้อยละ14.64หากพิจารณาตามประเภทของรายได้พบวา่รายได้จากการขนสง่ระหวา่งประเทศมียอดเพิ่มขึน้จากปี2560
จ านวน76.73ล้านบาท เนื่องจากบริษัทยอ่ยทัง้ในและตา่งประเทศมีรายได้เพิ่มขึน้และรายได้จากบริษัทยอ่ยที่ตัง้เพิ่มใน ระหวา่งปี 



2561 โดยบริษัทยอ่ยNCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ ได้ด าเนินการจดัตัง้ NCL 
International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา,Qingdao National Container Line Company Limited และ 
Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสงิคโปร์, และเข้าลงทนุใน PT. 
NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพื่อขยายฐานรายได้ในการให้บริการ
จดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ จากประเทศที่ตัง้ส านกังาน ไปสูย่งัจดุหมายปลายทางในภมูิภาคตา่ง  ๆ

 สว่นรายได้จากการให้บริการขนสง่ในประเทศ เพิ่มขึน้จากปี 2560จ านวน66.13ล้านบาท เนื่องจากในระหวา่งปี 2560 
บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานและการถือหุ้นในบริษัท SSK ใหมใ่นเดือนสงิหาคม 2560 ซึง่ภายหลงัจากการปรับ
โครงสร้างดงักลา่วท าให้บริษัท SSK มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ย จึงท าให้งบการเงินรวมมีรายได้จากการขนสง่ในประเทศโดยหวัลาก-
หางพว่ง ในช่วงปลายปี 2560 โดยในปี 2561 ได้รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่ในประเทศเต็มปี สง่ผลให้รายได้ดงักลา่วเพิ่มขึน้ 

ส าหรับบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจสติิกส์ จ ากดั ได้จดัตัง้ขึน้ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทนุ
บคุคลภายนอก ซึง่บคุคลดงักลา่วมีศกัยภาพสงูและมีความประสบการณ์ยาวนาน เช่ียวชาญในธุรกิจขนสง่เป็นอยา่งดี เพื่อ
ให้บริการขนสง่สนิค้าโดยหวัลากและหางพว่ง และรถประเภทอื่น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมม่ีความจ าเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สนิหวัลาก 
หางพว่ง อีกตอ่ไป บริษัทฯ ได้โอนหวัลาก จ านวน 65 หวั และหางพว่ง จ านวน 98 หาง ของบริษัทฯ เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม
ดงักลา่ว มลูคา่ตามสญัญาโอนทรัพย์สนิเพื่อการลงทนุ คิดเป็นประมาณ 120.94 ล้านบาท โดยก าหนดเกณฑ์ในการโอนท่ีไมต่ ่า
กวา่ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ และต้องไมเ่กิดผลขาดทนุจากการโอนทรัพย์สนิ เพื่อใช้ในการด าเนินงานขนสง่
ภายในประเทศภายใต้บริษัทร่วมดงักลา่ว และเป็นการลดภาระทางด้านคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงทัง้ทางด้านต้นทนุและคา่เสือ่ม
ราคาของทรัพย์สนิ เพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการต้นทนุของบริษัทให้ดีขึน้ สง่เสริมให้บริษัทฯมีผลตอบแทนเติมโต มีก าไร
มัน่คงและตอ่เนื่องในอนาคต และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในระยะยาว  

บริษัทฯ ด าเนินกิจการขนสง่ภายใต้การร่วมทนุ ด าเนินงานมาระยะเวลาหนึง่ปรากฏวา่ สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผล
ท าให้ยอดขายงานปนู หรือการใช้รถปนู ไมเ่พียงพอกบัคา่ใช้จ่าย  จึงท าให้ทัง้สองฝ่ายตดัสนิใจขายรถปนูเพื่อลดผลขาดทนุท่ีจะ
เกิดขึน้ตอ่ไปและยกเลกิการร่วมทนุดงักลา่วในเดือนสงิหาคม 2560เพื่อปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK ซึง่หลงัจากการลดทนุ 
บริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึง่จะสง่ผลให้การท างานและการบริหารคลอ่งตวัมากขึน้ และเพื่อลดภาระ
ต้นทนุคา่เสือ่มราคารถปนู และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงาน โดยภายหลงัการลดทนุไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ SSK 
เนื่องจากทรัพย์สนิท่ีเหลอืของบริษั ท SSKเป็นหวัลาก – หางพว่ง ท่ีบริษัท มีประสบการณ์และความช านาญ และมีผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในด้านการขนสง่โดย หวัลาก – หางพว่งมากวา่ 20 ปี ซึง่ฝ่ายบริหารมีนโยบายขยายฐานลกูค้าที่มี
ความต้องการการขนสง่ผลติผลทางการเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ และเลง็เห็นวา่มีการปรับตวัที่ดีขึน้ และสง่ผลให้
บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึน้อีกด้วย 

ในระหวา่งปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในกิจการขนสง่โดยรถกระบะปิคอพั เพื่อใช้รับขนสง่กระจายสนิค้าตา่งๆเพื่อเป็น
การขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุม่ลกูค้าที่ต้องการเคลือ่นย้ายสนิค้าในประเทศทางถนนด้วยรถกระบะ ปิคอพัโดยอาศัยความ
ช านาญด้านการบริการจั ดการระบบการขนสง่สนิค้า  ของบริษัทฯและสามารถ สนบัสนนุการขยายธุรกิจทางด้านการข นสง่สนิค้า
ของบริษัทฯให้เติบโตได้  



บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เมื่อมีการสง่มอบบริการให้แก่ลกูค้า โดยในการให้บริการจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ 
บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เมื่อมีการสง่มอบใบตราสง่ (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลกูค้า ส าหรับการให้บริการขนสง่ในประเทศ 
บริษัทฯจะรับรู้รายได้เมื่อรถบรรทกุของบริษัทมีการสง่มอบสนิค้าให้แก่ผู้ รับท่ีจดุหมายปลายทาง 

ในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯนัน้ จะรับรู้จ านวนเต็มทัง้จ านวนที่ได้รับจากลกูค้า  ดงันัน้ รายได้คา่บริการของบริษัทตามงบ
การเงินจึงประกอบด้วยต้นทนุคา่ระวางรวมถึงต้นทนุการให้บริการอื่นๆที่บริษัทฯได้จ่ายไปก่อนแล้วและอตัราก าไรท่ีบริษัทคิดจาก
ลกูค้า ( Cost Plus) รวมอยูใ่นรายได้คา่บริการดงักลา่ว ซึง่ต้นทนุคา่ระวางและต้นทนุการให้บริการตา่ง ๆ นัน้คิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 80-85 ของรายได้จากการให้บริการจดัการขนสง่ หรือคิดเป็นร้อยละ 91-98 ของรายได้จากการให้บริการรวมของ
บริษัท 

ต้นทนุหลกัในการให้บริการของบริษัทส าหรับธุรกิจจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ ได้แก่ ต้นทนุคา่ระวางและคา่สว่นแบง่
รายได้ที่จ่ายคืนให้แก่ลกูค้า สว่นต้นทนุหลกัของธุรกิจบริการขนสง่ในประเทศ ได้แก่ ต้นทนุคา่น า้มนัในการก าหนดคา่บริการกบั
ลกูค้านัน้ บริษัทจะใช้วิธีอตัราต้นทนุบวกก าไร ซึง่การท่ีบริษัทมีการจองระวางเรือหรือเคร่ืองบินอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้สามารถเจรจา
กบัผู้ให้บริการขนสง่ในการขอก าหนดราคาคา่ระวางลว่งหน้าโดยระยะ เวลาที่บริษัทจองระวางเรือหรือเคร่ืองบินกบัระยะเวลาที่
ลกูค้าตกลงอตัราคา่บริการกบับริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลาหา่งกนัประมาณ 1-7 วนั สง่ผลให้บริษัทสามารถก าหนดอตัราคา่บริการท่ี
สะท้อนตอ่การเปลีย่นแปลงของคา่ระวางในแตล่ะช่วงเวลาได้ส าหรับคา่บริการขนสง่ในประเทศ บริษัทใช้วิธีการก าหนดราคาแบบ
ต้นทนุบวกอตัราก าไรและมีการก าหนดอตัราคา่บริการในลกัษณะของขัน้บนัไดซึง่อตัราคา่บริการจะแปรผนัตามการเปลีย่นแปลง
ของราคาน า้มนัซึง่เป็นต้นทนุหลกัของการขนสง่ในประเทศ ท าให้บริษัทสามารถลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน า้มนัลง
ได้ โดยต้นทนุรวมที่เกิดขึน้ในปี 2561 ทัง้ต้นทนุคา่ระวางเรือและอากาศ คา่ขนสง่ คา่นายหน้า และผลประโยชน์พนกังานท่ี เพิ่มขึน้
จากปี 2560 เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้ 

 
อัตราก าไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2559 2560 2561 

บริการจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ 15% - 25% 17% - 21% 17% - 21% 

บริการขนสง่ในประเทศ 11% - 17% 12% - 17% 12% - 17% 

อัตราก าไรขัน้ต้นรวม 15.80% 19.76% 18.78% 

ก าไรขัน้ต้น ของการให้บริการขนสง่ทัง้ในและระหวา่งประเทศของกลุม่ บริษัทเทา่กบั155.73ล้านบาท192.82ล้านบาท 
และ 210.19ล้านบาทในปี 2559, 2560และ 2561ตามล าดบัและมีอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ15.80ร้อยละ 19.76และ ร้อยละ 
18.78ตามล าดบัโดยการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2560 และ 2561จากปี 2559  เนื่องจากในปี 2559มีผลกระทบจากการ
ให้บริการขนสง่ สนิค้าจากทา่เรือระนองไปยงัเมืองยา่งกุ้งประเทศเมียนมาร์ ในปี 2558 เนื่องจาก  ณ ขณะนัน้ สภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของภมูิภาคยงัไมฟื่น้ตวั ประกอบกบัมีการแขง่ขนัทางด้านราคาเพิ่มสงูขึน้ ท าให้บริษัทไมส่ามารถรักษาระดบัอตัราก าไรได้
ตามที่ก าหนดไว้ โดยในปี 2560 และ ปี 2561อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ เนื่องจากกลุม่บริษัท มุง่เน้นการขยายฐานลกูค้าโดยการให้
สว่นลดแก่ลกูค้าที่มีการเพิ่มปริมาณการใช้บริการกบับริษัทหรือมีการใช้บริการหลาย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิด
โอกาสให้บริษัทได้น าเสนอคณุภาพบริการแก่ลกูค้าในสว่นท่ียงัมิเคยใช้บริการด้านอื่น ๆ และมีการเปิดบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ



เพิ่มขึน้ท าให้สามารถเพิ่มก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นได้มากขึน้ จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เป็น 19.76 และ 18.78 ในปี 
2560 และ 2561ตามล าดบั 

รายได้อื่นของกลุม่บริษัทเกิดจากดอกเบีย้รับ รายได้คา่เช่าส านกังาน (อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ) ก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นและคา่บริการท่ีปรึกษา เป็นต้น 

บริษัทมีขาดทนุสทุธิในปี 2559 และปี  2560เทา่กบั 8.18 ล้านบาท และ 7.60ล้านบาท ตามล าดบั และมีก าไรสทุธิในปี 
2561 เทา่กบั 3.16 ล้านบาท มีอตัราขาดทนุสทุธิในปี 2559 และ ปี 2560เทา่กบัร้อยละ 0.83 และ 0.77 ตามล าดบั และมีอตัราก าไร
สทุธิเทา่กบัร้อยละ0.26ในปี2561 เนื่องจาก 

ในปี  2560 กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุ 7.60 ล้านบาท ซึง่ดีขึน้จากปี 2559 โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 4.54 
ล้านบาท สว่นบริษัทยอ่ยที่ประเทศสงิคโปร์ บริษัท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขาดทนุ 2.39 ล้านบาท เนื่องจากการปรับ
โครงสร้างฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ใหม ่และหนีส้ญูระหวา่งประเทศซึง่ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างฝ่ายการตลาดแล้วจะท าให้
บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ดงัเดิม บริษัทร่วมค้า บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“ SSK”) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 
2560 ถึงวนัท่ี 14 สงิหาคม 2560 บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น 43.84% เป็นจ านวน  9.47 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจ
การขนสง่ปนูมีอตัราก าไรไมด่ีนกั ซึง่ทางบริษัทฯได้ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ และโครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม  2560 ท า
ให้บริษัทร่วมค้าSSK กลายเป็นบริษัทยอ่ย และบริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็น 75.35% โดยหลงัจากเปลีย่นสดัสว่นการถือหุ้นแล้ว 
บริษัทฯ รับสว่นแบง่ขาดทนุตามอตัราสว่นการถือหุ้นใหม ่จ านวน 5.14 ล้านบาท เนื่องจากช่วงแรกที่บริษัทฯ เปลีย่นแปลงกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของ SSK มีต้นทนุในการเปลีย่นแปลงในช่วงเร่ิมต้น จึงท าให้ SSK ยงัขาดทนุอยูท่ัง้นี ้บริษัทฯ มีก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ โดยวิธีปันสว่นราคาซือ้ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากการ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น SSK จ านวน 6.84 ล้านบาท สว่นบริษัทร่วม เกรซ วอเทอร์เมด จ ากดั (“GWM”)  ผลติและจ าหนา่ย
น า้ยาล้างไต ก่อตัง้ในเดือนสงิหาคมปี 2559 มีผลขาดทนุจากประกอบการปี 2560 จ านวน 5.42 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทนุ
ตามสดัสว่นท่ีลงทนุ 44.44% เป็นจ านวน 2.41 ล้านบาท เนื่องจาก GWM เร่ิมลงทนุและก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 
2560 จึงยงัคงมีคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการก่อสร้าง และขอใบอนญุาตตา่ง ๆ ซึง่ GWM เร่ิมผลติ และจ าหนา่ยน า้ยาล้างไตปลายเดือน
กรกฎาคม 2560 และมีผลประกอบการดีขึน้ตามล าดบั  สว่นบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอื่น ๆ ของบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีขึน้
จากปี 2559 ตามล าดบั 

สว่นในปี 2561 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ เทา่กบั 3.16ล้านบาทโดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 6.40 ล้านบาทซึง่
ดีขึน้จากปี 2560 สว่นบริษัทNCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีผลประกอบการดีขึน้มีรายได้และ
ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากปีก่อน เนื่องจากปี 2561 บริษัทขยายฐานลกูค้าได้มากขึน้ ประกอบกบัได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าเดิมท า
ให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มาก และในระหวา่งปี บริษัทฯ ขยายสว่นงานขนสง่แบบ LCL Shipment (Less than Container Load 
ท าให้มีรายได้และก าไรในสว่นงานดงักลา่วเพิ่มขึน้ สง่ผลให้บริษัทฯ ก าไรสทุธิ 2.93 ล้านบาทบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ 
จ ากดั เดิมช่ือ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั ( “LG (TH)”) มีขาดทนุสทุธิตามอตัราสว่นท่ีบริษัทฯ ลงทนุ 0.81 ล้านบาท
ซึง่ดีขึน้จากปีก่อนมากเนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการตู้คอนเทนเนอร์ได้ดีขึน้ แตก่ าไรขัน้ต้น
ลดลงเนื่องจากสายเรือหลายแหง่มีการควบรวมกนัมากในปีนี ้  จึงท าให้มี การแขง่ขนัทางด้านราคาในตลาด ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการ
ติดตามความเคลือ่นไหวของตลาดอยา่งใกล้ชิดเพื่อปรับเปลีย่นกลยทุธ์ทางการตลาดให้ทนัเวลาเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดี



ขึน้ตอ่ไป บริษัทยอ่ย เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั ( “SSK”) หลงัจากที่บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แล้วได้เข้าไป
เปลีย่นแปลงกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ SSK ท าให้ SSK มีผลประกอบการดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญั โดยในปี  2561 บริษัท 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึง่ด าเนินธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เดิมบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 ตอ่มาใน
เดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ จ าหนา่ยเงินลงทนุใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ านวนในราคาทนุเนื่องจากกองทนุ Buss 
Capital Fund Singapore ซึง่เป็นผู้สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจประสบภาวะล้มละลายโดยมีหุ้นสามญั 140,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสงิคโปร์ รวมเป็นเงินทัง้หมด 140,000 เหรียญสงิคโปร์ ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ของ Legend 
Shipping PTE. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ในประเทศสงิคโปร์ เป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิน้สดุการ
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท Legacy มีผลขาดทนุสะสม และสง่ผลให้บริษัทฯ ไมต้่องแบกภาระคา่ใช้จ่าย คา่
ด าเนินการ และ ภาวะขาดทนุสะสมที่อาจ เกิดขึน้ในอ นาคตทัง้นีใ้นบริษัทฯได้รวมผลก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุดงักลา่ว 
จ านวน 0.13 ล้านบาท ในงบการเงินรวม สว่นบริษัทยอ่ยที่เปิดในปี 2561 ซึง่ประกอบด้วย NCL International Logistics USA 
Inc. (“NCL USA”) ในประเทศสหรัฐอเมริกา Qingdao National Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ใน
ประเทศจีนNCL Inter Logistics Vietnam Company Limited(“NCL-Vietnam”)ในประเทศเวียดนาม และ PT. NCL INTER 
LOGISTIK INDONESIA (“NCL-Indonesia”)ในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบการรวมขาดทนุ 2.87 ล้านบาท เนื่องจากการ
ขยายการลงทนุในตา่งประเทศ มีคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในช่วงเร่ิมก่อตัง้และขยายงานท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึน้ 
ทัง้นี บ้ริษัทฯ คาดหวงัวา่ภายหลงัจากการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยเต็มก าลงัตามเป้าหมายแล้วจะสง่ผลให้กลุม่บริษัท มีผล
ประกอบการท่ีดียิ่งขึน้ตามล าดบั 

รายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลอืดและครุภณัฑ์เกิดจากบริษัทยอ่ย บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั ( “GWM”) ด าเนิน
ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้ยาล้างไตและเวชภณัฑ์ตา่ง ๆ ซึง่เดิมบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44.44 ตอ่มาในเดือน กมุภาพนัธ์  
2561 บริษัทฯได้ซือ้หุ้นเพิ่มจากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีผลให้บริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นเงินลงทนุร้อยละ  52.80จึงท าให้
บริษัท GWM เปลีย่นจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทยอ่ยในปี 2561 จึงท าให้รายได้ในงบการเงินรวม มีรายได้ของ GWM ส าหรับปี 2561 
เทา่กบั 84.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.03 ของรายได้รวม และมีอตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 20.44 และมีผลก าไรสทุธิรวมอยูใ่น
งบการเงินรวมตามสดัสว่นการถือหุ้นเป็นจ านวน 0.71 ล้านบาท 

  



การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 32-40 โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ 
ลกูหนีก้ารค้า และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 60-68ของสนิทรัพย์รวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ 
ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอปุกรณ์ สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 และ ณ สิน้ปี 2561เทา่กบั 679.44ล้านบาท และ 
736.58ล้านบาท ตามล าดบั สาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รวมในปี 2561เกิดจากการรวมสนิทรัพย์ของ บริษัท เกรซ วอ
เทอร์เมดเข้ามาประมาณ 66.35 ล้านบาท  เนื่องจากบ.มีสดัสว่นการลงทนุใน GWM เพิ่มขึน้เป็น 52.80% ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 
2561 ซึง่มีผลให้ GWM เป็นบริษัทยอ่ย และสนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ยที่เปิดเพิ่มในระหวา่งปี 2561 

บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้า กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 6.30 ล้านบาท โดยไมม่ีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมีลกูหนี ้
การค้า กิจการอื่น 100.21 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการให้เครดิตอยูท่ี่ 30-90 วนั จากการวิเคราะห์อายลุกูหนี ้มีระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลีย่ 52 วนั ซึง่อยูใ่นระยะเวลาตามเครดิตเทอม ซึง่บริษัทฯ มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้อยา่งเพียงพอแล้ว จ านวน 6.34 ล้าน
บาท 

หนีส้นิของบริษัทประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 82-94ของหนีส้นิรวม โดยมีสว่นประกอบ
หลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเจ้าหนีก้ารค้า ส าหรับหนีส้นิไมห่มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 6-18ของหนีส้นิรวมโดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน  เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินและภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2561เทา่กบั 413.28ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2559
เป็นจ านวน 15.69ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนหนีส้นิระยะยาวและหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินครบก าหนดในระหวา่งปี  

ณ สิน้ปี 2560และ 2561 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 250.57ล้านบาท และ 323.30ล้านบาท ตามล าดบั โดยสาเหตุ
หลกัๆที่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เกิดจากทนุช าระและสว่นเกินมลูคา่หุ้น เพิ่มขึน้จากการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้น NCL-W2 และ NCL-
W1 ในระหวา่งปีรวม 51.24 ล้านบาทก าไรขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ 5.25 ล้านบาท เนื่องจากผลก าไรในระหวา่งปี 3.16 ล้านบาท และ
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 2.32 ล้านบาท และสว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของ
บริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ 16.96 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็น สว่นทนุของ ผู้ ถือหุ้นอื่นใน GWM 16.22ล้านบาท 

กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัด้านหนีส้นิ และการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ ดงันี ้

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561กลุม่บริษัทฯได้ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการกบับคุคลภายนอกหลายแหง่ โดยมี
ระยะเวลาการเช่าตัง้แต ่1-5 ปี และสามารถตอ่อายไุด้ บริษัทฯมีข้อผกูมดัที่จะจ่ายคา่เช่าและคา่บริการรวมตามสญัญา
ภายในประเทศเดือนละ 1.46ล้านบาท และ ตา่งประเทศเดือนละ 1.59 พนัเหรียญดอลลา่ห์สหรัฐ และ 5 พนัเหรียญ
สงิคโปร์ 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผกูพนัในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนงัสอืค า้ประกนักบัหนว่ยงาน
ตา่ง ๆ เช่น การไฟฟ้า การทา่เรือ เป็นต้น รวมจ านวนเงิน3.36 ล้านบาท  

 
  



สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนภาษีเงินได้ (17.70) (6.13) 5.51 

เงินสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 20.89 28.39 16.97 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ (14.72) (24.49) 2.42 

เงินสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 4.34 (44.69) (20.24) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 9.77 (41.75) (2.16) 

ในปี 2561บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิจ านวน 2.16ล้านบาทเป็นผลมาจากสาเหตหุลกัๆ ดงันี ้

1. กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 16.97ล้านบาท ซึง่เกิดจากรายการหลกั คือ การปรับกระทบ
ดอกเบีย้จ่ายและคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยรวม 40.07ล้านบาท เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 3.23ล้านบาท จ่าย
ภาษีเงินได้ 8.55 ล้านบาท เจ้าหนี ้การค้าและหนีส้นิอื่น ค้างช าระเพิ่มขึน้11.66ล้านบาทและลกูหนีก้ารค้าค้างช าระ
เพิ่มขึน้31.11ล้านบาท สง่ผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในปี  2560 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสด ได้มาในกิจกรรมลงทนุจ านวน 2.42ล้านบาท เกิดจากรายการหลกัคือ เงินสดที่ได้รับจากเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ยตา่ง ๆ เป็นจ านวนเงิน 3.16 ล้านบาท 

3. กระแสเงินสด ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 20.24ล้านบาทเกิดจากรายการหลกั คือ การรับเงินคา่หุ้น 43.98 
ล้านบาท การจ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 28.12 ล้านบาทจ่ายเงินกู้ยืม
ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14.79ล้านบาทจ่ายหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 12.77ล้านบาท 
และดอกเบีย้จ่าย10.48ล้านบาท 

แหล่งท่ีมาของเงนิทุน  

ณ 31 ธนัวาคม 2561กลุม่บริษัทมเีงินกู้ยืมระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร มีวงเงิน 60 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้
ใช้  50.54 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้านบาท และ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีวงเงิน
ตัว๋สญัญาใช้เงินคงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 140 ล้านบาท และ 1.35ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการลงทนุเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ โดยลกัษณะการกู้ยืมจะเป็น
การออกตัว๋สญัญาใช้เงินตามจ านวนเงินท่ีต้องการจะใช้ ซึง่มีเวลาครบก าหนดช าระ 3 เดือนหลงัจากวนัท่ีออก
ตัว๋สญัญาใช้เงินแล้ว 

กลุม่บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 40 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มียอดคงเหลอื 
10.13 ล้านบาท 



การปฏิบัตติามเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีส าคัญ 

ในการกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริษัทฯไมม่ีเง่ือนไขเก่ียวกบัการด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

  ณ สิน้ปี 2559, 2560และ 2561บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 0.72เทา่ 0.61เทา่และ 0.76 เทา่ตามล าดบั ซึง่ใกล้เคียง
กนัและเพียงพอตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่งในปี 2561เพิ่มขึน้จากปี 2560เทา่กบั 0.15เทา่ เนื่องจากมี
สนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้เนื่องจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ประมาณ 55.96 ล้านบาท เกิดจากรายได้ของบริษัทยอ่ยทัง้
ในและตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้ และมีรายได้ที่เพิ่มขึน้จากบริษัทยอ่ยที่เปิดเพิ่มในระหวา่งปี 2561 

บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลีย่ 44.50วนั57.52 วนั และ 59.86วนั ส าหรับปี 2559, 2560และ 2561 ตามล าดบั 
ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ในปี 2561เป็นผลมาจากยอดขายในช่วงปลายปี 2561มีจ านวนมาก ท าให้ระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลีย่เพิ่มขึน้ประมาณ 3-16 วนั ทัง้นีร้ะยะเวลาการเก็บหนีก็้ยงัอยูใ่นแนวนโยบายการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัท ที่บริษัทก าหนด
ไว้คือมีระยะเวลาไมเ่กิน 60 วนั 

บริษัทมีความสามารถในการจ่ายช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้าเฉลีย่ 25 - 29 วนั มีความสามารถในการช าระหนีส้นิตา่ง ๆ และช าระ
เงินกู้ยืมภายในเวลาที่ก าหนด โดยน าเงินจากการด าเนินงานตามปกติ และบริษัทยงัมีวงเงินสนิเช่ือคงเหลอืที่สามารถใช้ได้เพิ่มเติม 
ทัง้นีบ้ริษัทฯค านงึถึงต้นทนุในการกู้ยืม และหาแหลง่เงินทนุอื่นโดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น                 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  ณ สิน้ปี 2559, 2560และ 2561เทา่กบั 1.43เทา่ 1.71เทา่ และ 1.28เทา่ตามล าดบั ส าหรับในปี 
2561 มีอตัราสว่นท่ีลดลงจากปี 2560 เนื่องจากกลุม่บริษัทหนีส้นิลดลงรวม 15.59ล้านบาท เนื่องจากมีภาระหนีส้นิจากสญัญาเช่า
ทางการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายเงินตามก าหนดในระหวา่งปีและสว่นทนุเพิ่มขึน้ 72.74 ล้านบาท จากการเพิ่ม
ทนุในระหวา่งปี 8.54 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้น  42.70 ล้านบาท ซึง่สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุดีขึน้ในปี 2561 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 25592560 และ 2561ติดลบ 3.54% ติดลบ 3.42%และ 1.29%ตามล าดบั เนื่องจาก 
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิในปี 25592560จ านวน 8.18 ล้านบาท และ 7.60ล้านบาท ตามล าดบั และ และมีผล
ประกอบการเป็นก าไรในปี  2561จ านวน 3.16 ล้านบาท 

ผลประกอบการปี 2559และ ปี 2560กลุม่บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิประมาณ 8.18 ล้านบาทและ 7.60 ล้านบาท 
ตามล าดบั สว่นปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประมาณ 3.16  ล้านบา สง่ผลให้อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร(ขาดทนุ), อตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น , อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวรอตัราสว่นความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้ และอตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 จึงมีผลดีขึน้ 

 

 



ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

1. รัฐบาลไทย ได้มีการประกาศแผนการลงทนุ เพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม และด้านโลจิสติกส์ อยา่ง
ชดัเจน โดยมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ครอบคลมุทัง้การขนสง่ทางถนน ระบบราง การขนสง่ทางน า้ และทาง
อากาศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทัง้บริษัทฯด้วย 

2. การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สง่ผลให้การค้าขาย และการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศเพิ่มมากขึน้
ซึง่จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะท าให้บริษัทฯ มีการขยายกิจกรรมโลจิสติกส์ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อีกทัง้ยงัเปิดโ อกาส
ให้บริษัทฯ หาพนัธมิตรทางการค้าง่ายขึน้ ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายพนัธมิตรและ
เครือขา่ยในกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ  

หากมีปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสการลงทนุใหม ่ๆ ทางบริษัทฯ จะค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกัและจะพยายามใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยค านงึถึงความเสีย่งตา่ง ๆ ในทกุ ๆ ด้าน โดยเฉพาะความไม่
แนน่อนในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น สถานการณ์การตลาด สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบตา่ง ๆ ซึง่สอดคล้องกบัการก าหนด
นโยบาย และกลยทุธ์ในการบริหารงาน ซึง่ต้องค านงึถึงปัจจยัความเสีย่งตา่ง ๆ ที่เกิดจากความไมแ่นน่อนใน
ระดบัประเทศ และภมูิภาค เนื่องจากในปัจจบุนัทกุประเทศได้รับผลกระทบทัง้ในด้านบวก และด้านลบจากการเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงักลา่ว 

3. โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ( Eastern Economic Corridor: EEC)เป็นหนึง่ในโครงการระดบัเมกะ
โปรเจกต์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการจะพฒันาพืน้ท่ีและโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ ของเขตเศรษฐกิจบริเวณ
ภาคตะวนัออกของไทยให้มีความสามารถในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้โดยในระยะแรกของโครงการนี ้จะเร่ิมต้นจากพืน้ท่ีในเขต
จงัหวดัชลบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึง่เดิมก็เป็นเขตอตุสาหกรรมที่ส าคญัที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศอยูแ่ล้ว เต็มไปด้วย
โรงงานมากมายในนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสนามบิน รวมถึงมีทา่เรือที่มีตู้สนิค้าผา่นมากที่สดุเป็นอนัดบัท่ี 22 ของ
โลกการลงทนุหลกัๆ ของ EEC จะไปอยูท่ี่การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการเดินทางและการขนสง่ ให้มีความ
พร้อมเพื่อรองรับและเอือ้ประโยชน์ตอ่การเติบโตของภาคอตุสาหกรรมและการทอ่งเที่ยวมากยิ่งขึน้ ซึง่ก็จะมีการร่วมทนุ
จากทางภาคเอกชนเข้ามาด้วยในบางโครงการ ซึง่มีกลุม่อตุสาหกรรมตา่ง ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการดงักลา่ว 
รวมถึงภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และรวมทัง้บริษัทฯด้วย 

 


