
ค ำอธิบำยและวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส ์( Logistics 
Provider) โดยเริ่มตน้ประกอบธุรกิจบริกำรรบัจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2539 และมีกำรขยำยสูธุ่รกิจบริกำรขนส่งใน
ประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่งในปี 2554 และขนสง่ในประเทศดว้ยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อใหบ้รกิำรอยำ่งครบวงจรมำก
ขึน้  

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือด
ผูป่้วยโรคไตดว้ยเครือ่งไตเทียม และจดัจ ำหนำ่ยครุภณัฑท์ำงกำรแพทยส์  ำหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม โดยมีสดัสว่นกำรถือหุน้คิดเป็น
รอ้ยละ 44.44 และไดซ้ือ้หุน้เพิ่มในเดือนกุมภำพนัธปี์ 2561 จำกผูถื้อหุน้รำยหนึ่งมีผลท ำใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 52.80 มีผลท ำใหบ้ริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด เปลี่ยนจำกบริษัทร่วม มำเป็นบริษัทย่อยในเวลำดงักล่ำว งบ
กำรเงินรวมส ำหรบัปี 2561 เป็นตน้ไป จึงมีรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลอืดและครุภณัฑ ์รวมอยูด่ว้ย ดงันี ้

 

รำยได้ 
2560 2561 2562 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ       

- ทำงเรอื 891.75 91.36 966.05 80.27 1,012.15 79.69 

- ทำงอำกำศและบรกิำรอ่ืน ๆ 23.13 2.37 25.56 2.12 37.86 2.98 

รวมบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 914.88 93.73 991.61 82.39 1,050.01 82.67 

กำรขนส่งในประเทศ 1) 61.17 6.27 127.30 10.58 102.32 8.06 

รวมรำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรขนส่งรวม 976.05 100.00 1,118.91 92.97 1,152.33 90.73 

รำยได้จำกกำรขำยน ้ำยำฟอกเลือดและครุภัณฑ ์ - - 84.66 7.03 117.69 9.27 

รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรและกำรขำยรวม 976.05 100.00 1,203.57 100.00 1,270.02 100.00 

 

กลุม่บริษัทมีรำยไดร้วม 1,203.57 ลำ้นบำทในปี 2561 และเพิ่มขึน้เป็น 1,270.02 ลำ้นบำท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอตัรำ
รอ้ยละ 5.52 เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่เพิ่มขึน้ 33.42 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลอืดและครุภณัฑ์
เพิ่มขึน้ 33.03 ลำ้นบำท  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่รวม 1,118.91 ลำ้นบำทในปี 2561 และเพิ่มขึน้เป็น 1,152.33 ลำ้นบำท ในปี 2562 คิดเป็น
อตัรำรอ้ยละ 2.99 หำกพิจำรณำตำมประเภทของรำยได  ้พบว่ำรำยไดจ้ำกกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศทำงทะเลมียอดเพิ่มขึน้จำกปี 
2561 จ ำนวน 46.10 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทย่อยที่ตัง้เพิ่มในระหว่ำงปี 2561 คือ NCL International Logistics USA Inc. ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกำ, Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ใน



ประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสิงคโปร,์ PT. NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics 
Vietnam Company Limited จำกกำรขยำยฐำนรำยไดใ้นกำรใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ จำกประเทศที่ตัง้ส  ำนกังำน 
ไปสู่ยังจุดหมำยปลำยทำงในภูมิภำคต่ำง  ๆ และรำยไดจ้ำกกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศที่เพิ่มขึ ้น 12.30 ลำ้นบำท 
เนื่องจำกในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ไดท้ ำสญัญำกับ EL AL ISRAEL AIRLINE LTD. (ประเทศอิสรำเอล) เพื่อเป็นผู้
ใหบ้รกิำรขนสง่ทำงอำกำศ จึงท ำใหม้ีรำยไดจ้ำกสำยกำรบินดงักลำ่วเพิ่มขึน้ 

 ส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 24.98 ลำ้นบำท เนื่องจำกเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มีมติใหจ้ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิท SSK ทัง้จ ำนวนในรำคำทนุ ใหก้บักรรมกำรทำ่นหนึ่ง
ของบรษัิท SSK  สง่ผลใหบ้รษัิท SSK สิน้สดุกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท นบัแตว่นัดงักลำ่ว ดงันัน้ ผลกำรด ำเนินงำนขนสง่ทำงบก
โดยใชร้ถหวัลำกของบริษัท SSK จึงรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2562 เพียง 11 เดือน จึงท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรขนสง่ในประเทศลดลงจำกปีก่อน 

ส ำหรับบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจสิติกส์ จ ำกัด ได้จัดตั้งขึน้ เมื่อเดือนมีนำคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุน
บุคคลภำยนอก ซึ่งบุคคลดังกล่ำวมีศักยภำพสูงและมีควำมประสบกำรณ์ยำวนำน เช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เพื่อ
ใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้โดยหวัลำกและหำงพว่ง และรถประเภทอื่น ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงไมม่ีควำมจ ำเป็นจะตอ้งใชท้รพัยส์นิหวัลำก หำง
พว่ง อีกตอ่ไป บรษัิทฯ ไดโ้อนหวัลำก จ ำนวน 65 หวั และหำงพว่ง จ ำนวน 98 หำง ของบรษัิทฯ เป็นเงินลงทนุในบรษัิทรว่มดงักลำ่ว 
มลูค่ำตำมสญัญำโอนทรพัยส์ินเพื่อกำรลงทุน คิดเป็นประมำณ 120.94 ลำ้นบำท โดยก ำหนดเกณฑใ์นกำรโอนที่ไม่ต  ่ำกว่ำรำคำ
ประเมินของผูป้ระเมินอิสระ และตอ้งไมเ่กิดผลขำดทนุจำกกำรโอนทรพัยส์นิ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนขนสง่ภำยในประเทศภำยใต้
บริษัทรว่มดงักลำ่ว และเป็นกำรลดภำระทำงดำ้นค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ ลงทัง้ทำงดำ้นตน้ทนุและค่ำเสื่อมรำคำของทรพัยส์ิน เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนของบริษัทใหด้ีขึน้ ส่งเสริมใหบ้ริษัทฯมีผลตอบแทนเติบโต มีก ำไรมั่นคงและต่อเนื่องใน
อนำคต และสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ในระยะยำว  

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรขนสง่ภำยใตก้ำรรว่มทนุ ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึง่ปรำกฏวำ่ สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผล
ท ำใหย้อดขำยงำนปนู หรือกำรใชร้ถปนู ไม่เพียงพอกบัค่ำใชจ้่ำย  จึงท ำใหท้ัง้สองฝ่ำยตดัสินใจขำยรถปนูเพื่อลดผลขำดทุนที่จะ
เกิดขึน้ต่อไปและยกเลิกกำรร่วมทุนดงักล่ำวในเดือนสิงหำคม 2560 เพื่อปรบัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ของ SSK ซึ่งหลงัจำกกำรลดทนุ 
บริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และบริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะสง่ผลใหก้ำรท ำงำนและกำรบริหำรคลอ่งตวัมำกขึน้ และเพื่อลดภำระ
ตน้ทนุค่ำเสื่อมรำคำรถปนู และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำน โดยภำยหลงักำรลดทนุไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ SSK 
เนื่องจำกทรพัยส์ินที่เหลือของบริษัท SSK เป็นหวัลำก – หำงพ่วง ที่บริษัท มีประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญ และมีผูบ้ริหำรที่มี
ประสบกำรณค์วำมเช่ียวชำญในดำ้นกำรขนสง่โดย หวัลำก – หำงพ่วงมำกว่ำ 20 ปี ซึ่งฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยขยำยฐำนลกูคำ้ที่มี
ควำมตอ้งกำรกำรขนส่งผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นว่ำมีกำรปรบัตวัที่ดีขึน้ และส่งผลให้
บริษัทมีรำยไดเ้พิ่มมำกขึน้อีกดว้ย ซึ่งผลประกอบกำรของ SSK ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้แลว้ มีผลประกอบกำรท่ีดี
ขึน้มำก แต่ยังมีผลขำดทุนอยู่ โดยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ไดต้ัดสินใจขำยหุน้ทัง้หมดเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำ
ด ำเนินงำน ภำวะขำดทนุสะสมที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพิ่มสภำพคลอ่งของบรษัิทฯ  

ในระหวำ่งปี 2560 บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ลงทนุในกิจกำรขนสง่โดยรถกระบะปิคอพั เพื่อใชร้บัขนสง่กระจำยสนิคำ้ตำ่ง ๆ เพื่อเป็น
กำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรแก่กลุม่ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรเคลือ่นยำ้ยสินคำ้ในประเทศทำงถนนดว้ยรถกระบะปิคอพั โดยอำศยัควำม



ช ำนำญดำ้นกำรบริกำรจดักำรระบบกำรขนสง่สินคำ้ ของบริษัท ฯ และสำมำรถสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงดำ้นกำรขนสง่สนิคำ้
ของบรษัิทฯใหเ้ติบโตได ้ 

ทัง้นี ้เมื่อขำยเงินลงทุนในบริษัท SSK แลว้ กลุ่มบริษัท ยงัมีกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ รถกระบะปิคอพั และ
ใหบ้รกิำรขนสง่โดยรถหวัลำกและหำงพว่งอยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ มีกำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมีกำรส่งมอบบริกำรใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยในกำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศ 
บริษัทฯ จะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมีกำรสง่มอบใบตรำสง่ (Bill of Lading/Air Way Bill) ใหแ้ก่ลกูคำ้ ส  ำหรบักำรใหบ้ริกำรขนสง่ในประเทศ 
บรษัิทฯจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อรถบรรทกุของบรษัิทมีกำรสง่มอบสนิคำ้ใหแ้ก่ผูร้บัท่ีจดุหมำยปลำยทำง 

ในกำรรบัรูร้ำยไดข้องบรษัิทฯนัน้ จะรบัรูจ้  ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ไดร้บัจำกลกูคำ้  ดงันัน้ รำยไดค้ำ่บรกิำรของบรษัิทตำมงบ
กำรเงินจึงประกอบดว้ยตน้ทนุคำ่ระวำงรวมถึงตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอื่น ๆ ที่บรษัิทฯไดจ้่ำยไปก่อนแลว้และอตัรำก ำไรที่บรษัิทคิดจำก
ลูกคำ้ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยไดค้่ำบริกำรดังกล่ำว ซึ่งตน้ทุนค่ำระวำงและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ นัน้คิดเป็นสดัส่วน
ประมำณรอ้ยละ 80-85 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 91-98 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรวมของ
บรษัิท 

ตน้ทนุหลกัในกำรใหบ้ริกำรของบริษัทส ำหรบัธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทนุค่ำระวำงและค่ำสว่นแบง่
รำยไดท้ี่จ่ำยคืนใหแ้ก่ลกูคำ้ สว่นตน้ทนุหลกัของธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทนุค่ำน ำ้มนั  ในกำรก ำหนดค่ำบริกำรกบั
ลกูคำ้นัน้ บรษัิทจะใชว้ิธีอตัรำตน้ทนุบวกก ำไร ซึง่กำรท่ีบรษัิทมีกำรจองระวำงเรอืหรอืเครือ่งบินอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำใหส้ำมำรถเจรจำ
กับผูใ้หบ้ริกำรขนส่งในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหนำ้  โดยระยะเวลำที่บริษัทจองระวำงเรือหรือเครื่องบินกบัระยะเวลำที่
ลกูคำ้ตกลงอตัรำคำ่บรกิำรกบับรษัิทนัน้ มีช่วงระยะเวลำหำ่งกนัประมำณ 1-7 วนั สง่ผลใหบ้รษัิทสำมำรถก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรที่
สะทอ้นตอ่กำรเปลีย่นแปลงของคำ่ระวำงในแต่ละช่วงเวลำได ้ส ำหรบัคำ่บรกิำรขนสง่ในประเทศ บรษัิทใชว้ิธีกำรก ำหนดรำคำแบบ
ตน้ทนุบวกอตัรำก ำไรและมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึง่อตัรำค่ำบริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำคำน ำ้มนัซึง่เป็นตน้ทนุหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำใหบ้รษัิทสำมำรถลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลง
ได ้โดยตน้ทนุรวมที่เกิดขึน้ในปี 2562 ทัง้ตน้ทนุคำ่ระวำงเรือและอำกำศ ค่ำขนสง่ ค่ำนำยหนำ้ และผลประโยชนพ์นกังำนที่เพิ่มขึน้
จำกปี 2561 เป็นผลมำจำกรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้   

 อัตรำก ำไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2560 2561 2562 

บรกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 17% - 21% 17% - 21% 18% - 25% 

บรกิำรขนสง่ในประเทศ 12% - 17% 12% - 17% 11% - 15% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้นรวม 19.76% 18.78% 19.84% 

ก ำไรขัน้ตน้ของกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้ในและระหวำ่งประเทศของกลุม่บรษัิทเทำ่กบั 192.82  ลำ้นบำท  210.19 ลำ้นบำท 
และ 228.81 ลำ้นบำท ในปี 2560, 2561 และ 2562 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 19.76  รอ้ยละ 18.78 และ 
รอ้ยละ 19.84 ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ในปี 2562 จำกปี 2560 และ 2561 เนื่องจำกกลุม่บรษัิท ขยำยตลำด



โดยกำรเปิดบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเพิ่มขึน้  มุ่งเนน้กำรขยำยฐำนลกูคำ้และเพิ่มปริมำณกำรใหบ้ริกำรหลำย ๆ ประเภทของ
บริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกำสใหบ้ริษัทไดน้ ำเสนอคุณภำพบริกำรแก่ลูกคำ้ในส่วนที่ยงัมิเคยใชบ้ริกำรดำ้นอื่น ๆ  ท ำให้
สำมำรถเพิ่มก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ไดม้ำกขึน้ จึงท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็น 19.84 ในปี 2562  

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑเ์กิดจำกบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด (“GWM”) ด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตและเวชภณัฑต์่ำง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.44 ต่อมำในเดือนกุมภำพนัธ ์
2561 บรษัิทฯไดซ้ือ้หุน้เพิ่มจำกผูถื้อหุน้รำยหนึง่  มีผลใหบ้รษัิทฯ เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นเงินลงทนุรอ้ยละ 52.80 จึงท ำ
ใหบ้ริษัท GWM เปลี่ยนจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย  ในระหว่ำงปี 2561 จึงท ำใหร้ำยไดใ้นงบกำรเงินรวม มีรำยไดข้อง GWM 
ส ำหรบัปี 2561 และปี 2562 ดงันี ้

 รำยได้และก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำย 

กลุ่มธุรกิจ 2560 2561 2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำย - 84.66 117.69 

ก ำไรขัน้ตน้ - 17.18 27.50 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น - 20.29% 23.37% 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและก ำไรขัน้ตน้ปี 2562 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เนื่องจำกบริษัท GWM เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

ตัง้แต่เดือนมีนำคม 2561 จึงน ำผลประกอบกำรมำรวมไดเ้พียงเดือน  10 เดือน แต่ในปี 2562 มีผลประกอบกำรทัง้ 12 เดือน 

ประกอบกบัยอดกำรสั่งซือ้น ำ้ยำที่เพิ่มขึน้เนื่องจำกบรษัิทสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ไดเ้พิ่มขึน้มำก สง่ผลใหบ้รษัิท  GWM  มีผลก ำไร

สทุธิรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ในปี 2562 เป็นจ ำนวน 3.86 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2561 ที่มีผลก ำไรสทุธิ

ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้จ ำนวน 0.17 ลำ้นบำท 

รำยไดอ้ื่นของกลุม่บรษัิทเกิดจำก 
1. ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย จ ำนวน 27.18 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิท LG (TH) 

จ ำนวน 11.15 ลำ้นบำท และจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัท SSK จ ำนวน 16.03 ลำ้นบำท เนื่องจำกในงบกำรเงิน
รวมในงวดก่อน ๆ ไดร้วมผลขำดทนุของบริษัทดงักลำ่วในงบกำรเงินรวมตลอดเวลำที่เป็นบริษัทยอ่ย เมื่อมีกำรขำย
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยดงักลำ่วในรำคำทนุ จึงรบัรูเ้ป็นก ำไรกลบัมำในงบกำรเงินรวม 

2. รำยไดอ้ื่น ๆ เช่น ดอกเบีย้รบั รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำน (อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
และคำ่บรกิำรท่ีปรกึษำ เป็นตน้ 

บรษัิทมีขำดทนุสทุธิในปี 2560 เทำ่กบั 7.60 ลำ้นบำท และมีก ำไรสทุธิในปี 2561 และปี 2562 เทำ่กบั 3.16 ลำ้นบำท และ 
11.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีอตัรำขำดทนุสทุธิในปี 2560 เท่ำกบัรอ้ยละ 0.78 และมีอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2561 และ 2562 เท่ำกบั
รอ้ยละ 0.28 และรอ้ยละ 0.87 ตำมล ำดบั เนื่องจำก 



ในปี  2560 กลุม่บริษัทมีผลขำดทนุ 7.60 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 4.54 ลำ้นบำท สว่นบริษัท
ยอ่ยที่ประเทศสงิคโปร ์บรษัิท NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ขำดทนุ 2.39 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรปรบัโครงสรำ้งฝ่ำยกำรตลำด
ของบริษัทฯ ใหม่ และหนีสู้ญระหว่ำงประเทศซึ่งภำยหลังจำกกำรปรับโครงสรำ้งฝ่ำยกำรตลำดแล้วจะท ำให้บริษัทฯ มีผล
ประกอบกำรท่ีดีขึน้ดงัเดิม บรษัิทรว่มคำ้ บรษัิท เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (“SSK”)  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัท่ี 
14 สิงหำคม 2560 บริษัทฯ รบัรูผ้ลขำดทนุตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ 43.84% เป็นจ ำนวน  9.47 ลำ้นบำท เนื่องจำกธุรกิจกำรขนสง่ปนู
มีอตัรำก ำไรไมด่ีนกั ซึ่งทำงบริษัทฯไดป้รบัเปลี่ยนกลยทุธ ์และโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ใหม่ตัง้แตว่นัที่ 15 สิงหำคม 2560 ท ำใหบ้ริษัทรว่ม
คำ้ SSK กลำยเป็นบริษัทยอ่ย และบริษัทฯมีสดัสว่นกำรถือหุน้เป็น 75.35% โดยหลงัจำกเปลี่ยนสดัสว่นกำรถือหุน้แลว้ บริษัทฯ รบั
สว่นแบง่ขำดทนุตำมอตัรำสว่นกำรถือหุน้ใหม ่จ ำนวน 5.14 ลำ้นบำท เนื่องจำกช่วงแรกที่บรษัิทฯ เปลีย่นแปลงกลยทุธใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ SSK มีตน้ทุนในกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่มตน้ จึงท ำให ้SSK ยงัขำดทุนอยู่ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนเงินลงทุน โดยวิธีปันส่วนรำคำซือ้ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ จำกกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ SSK จ ำนวน 6.84 ลำ้นบำท สว่นบริษัทรว่ม เกรซ วอเทอรเ์มด จ ำกดั (“GWM”)   ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไต 
ก่อตัง้ในเดือนสิงหำคมปี 2559 มีผลขำดทนุจำกประกอบกำรปี 2560 จ ำนวน 5.42 ลำ้นบำท บริษัทฯ รบัรูผ้ลขำดทนุตำมสดัสว่นท่ี
ลงทนุ 44.44% เป็นจ ำนวน 2.41 ลำ้นบำท เนื่องจำก GWM เริ่มลงทนุและก่อสรำ้งโรงงำนแลว้เสร็จในช่วงกลำงปี 2560 จึงยงัคงมี
ค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ในกำรก่อสรำ้ง และขอใบอนญุำตตำ่ง ๆ ซึ่ง GWM เริ่มผลิต และจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตปลำยเดือนกรกฎำคม 2560 
และมีผลประกอบกำรดีขึน้ตำมล ำดบั  

ในปี 2561 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 3.16 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 6.40 ลำ้นบำทซึง่ดี
ขึน้จำกปี 2560  ส่วนบริษัท NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีผลประกอบกำรดีขึน้มีรำยไดแ้ละ
ก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกปีก่อน เนื่องจำกปี 2561 บรษัิทขยำยฐำนลกูคำ้ไดม้ำกขึน้ ประกอบกบัไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้เดิมท ำ
ใหส้ำมำรถเพิ่มยอดขำยไดม้ำก และในระหว่ำงปี บริษัทฯ ขยำยสว่นงำนขนสง่แบบ LCL Shipment (Less than Container Load 
ท ำใหม้ีรำยไดแ้ละก ำไรในส่วนงำนดงักล่ำวเพิ่มขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ก ำไรสทุธิ  2.93 ลำ้นบำท บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์
จ ำกดั เดิมช่ือ บริษัท เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“LG (TH)”) มีขำดทนุสทุธิตำมอตัรำสว่นที่บริษัทฯ ลงทนุ 0.81 ลำ้นบำท 
ซึ่งดีขึน้จำกปีก่อนมำกเนื่องจำกมีรำยไดเ้พิ่มขึน้จำกกำรที่บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจดักำรตูค้อนเทนเนอรไ์ดด้ีขึน้ แต่ก ำไรขัน้ตน้
ลดลง เนื่องจำกสำยเรอืหลำยแหง่มีกำรควบรวมกนัมำกในปี 2561 จึงท ำใหม้ีกำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำในตลำด ทัง้นีบ้รษัิทฯ มีกำร
ติดตำมควำมเคลือ่นไหวของตลำดอยำ่งใกลชิ้ด เพื่อปรบัเปลีย่นกลยทุธท์ำงกำรตลำดใหท้นัเวลำเพื่อใหบ้รษัิทมีผลประกอบกำรที่ดี
ขึน้ต่อไป บริษัทย่อย เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกัด ( “SSK”) หลังจำกที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่แลว้ได้เขำ้ไป
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ SSK ท ำให ้SSK มีผลประกอบกำรดีขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญ  โดยในปี 2561 บริษัท 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึ่งด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอร ์เดิมบริษัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ต่อมำใน
เดือนกรกฎำคม 2561 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ ำนวนในรำคำทุน เนื่องจำกกองทุน 
Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผูส้นบัสนุนเงินทนุหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจประสบภำวะลม้ละลำย  โดยมีหุน้สำมญั 
140,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร ์รวมเป็นเงินทัง้หมด 140,000 เหรียญสิงคโปร ์ใหก้บัผูถื้อหุน้รำยหนึ่งของ 
Legend Shipping PTE. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร ์เป็นผลให ้Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 
สิน้สดุกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ เนื่องจำกบรษัิท Legacy มีผลขำดทนุสะสม และสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไมต่อ้งแบกภำระคำ่ใชจ้่ำย 
ค่ำด ำเนินกำร และ ภำวะขำดทนุสะสม ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ทัง้นีใ้นบริษัทฯไดร้วมผลก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุดงักลำ่ว 
จ ำนวน 0.13 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม สว่นบรษัิทยอ่ยที่เปิดในปี 2561 ซึง่ประกอบดว้ย NCL International Logistics USA Inc. 



(“NCL USA”) ในประเทศสหรฐัอเมริกำ Qingdao National Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ในประเทศ
จีน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited (“NCL-Vietnam”)ในประเทศเวียดนำม และ PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA (“NCL-Indonesia”)ในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบกำรรวมขำดทุน 2.87 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรขยำยกำร
ลงทนุในตำ่งประเทศ มีคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ  ในช่วงเริม่ก่อตัง้ และขยำยงำนท ำใหม้ีคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้รษัิท
ฯ คำดหวงัวำ่ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยเต็มก ำลงัตำมเป้ำหมำยแลว้จะสง่ผลใหก้ลุม่บริษัท มีผลประกอบกำรท่ีดี
ยิ่งขึน้ตำมล ำดบั 

สว่นในปี 2562 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 11.06 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิ 12.85  
ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2562 บรษัิทขำยเงินลงทนุในบรษัิทย่อย SSK ในรำคำทนุ โดยมีระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคำ่หุน้ภำยใน 2 ปี
ครึง่ ท ำใหบ้รษัิทรบัรูข้ำดทนุจำกกำรค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของกำรขำยเงินลงทนุดงักลำ่วจ ำนวน 13.29 ลำ้นบำท ณ วนัท่ีจ ำหนำ่ย
เงินลงทุน โดยรำยกำรขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุน 13.29 ลำ้นบำทดงักล่ำวนี ้จะถูกทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดด้อกเบีย้รบัตลอด
ระยะเวลำ 2 ปีครึ่ง จนกว่ำจะได้รบัเงินค่ำขำยเงินลงทุนทัง้หมดครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลำงปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มี
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนเพิ่มขึน้ 2.98 ลำ้นบำท จำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลกิ
จำ้ง ส ำหรบัลกูจำ้งซึ่งท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้ีสิทธิไดร้บัค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั และกำร
ลดลงของอตัรำดอกเบีย้ที่ใชใ้นกำรประมำณกำร และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรเปิดบรษัิทย่อยในตำ่งประเทศที่
เพิ่มขึน้ท ำใหม้ีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้ ซึ่งหำกไม่รวมผลกระทบจำกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
คำ่ชดเชยตำมกฎหมำย กำรกลบัรำยกำรปรบัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุจะพบวำ่ ปี 2562 งบเฉพำะ
บริษัทฯ  มีผลก ำไรสทุธิ 3.42 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2561 เพียง 0.55 ลำ้นบำท สว่นบริษัทยอ่ย ต่ำง ๆ ทัง้ในและตำ่งประเทศ มี
ผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้รวมทัง้กลุม่บรษัิทฯ มีก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกปี 2561 รวม 29.07 ลำ้นบำท เนื่องจำกสำมำรถขยำยฐำน
ลกูคำ้ไดม้ำกขึน้ และสำมำรถบริหำรจัดกำรตน้ทุนไดด้ีขึน้ มีรำยไดอ้ื่น ๆ ในปี 2562 รวม 38.86 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อน  
22.11 ลำ้นบำท เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่ไดก้ล่ำวไปแลว้ และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร
เพิ่มขึน้ 48.03 ลำ้นบำทจำกค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลำ่วไวใ้นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจำกค่ำใชจ้่ำยของบริษัท
ย่อยที่เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 5 บริษัท รวม 14.73 ลำ้นบำทเนื่องจำกอยู่ในช่วงเริ่มตน้ และขยำยงำน มีค่ำใชจ้่ำยของ GWM ที่เพิ่มขึน้
จำกปีก่อน 3.22 ลำ้นบำท และคำ่ใชจ้่ำยของบรษัิทยอ่ย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 5.58 ลำ้นบำท เนื่องจำกขยำยงำนสว่น LCL  ท ำ
ใหม้ีพนกังำนเพิ่มขึน้ และมีกำรยำ้ยส ำนกังำนเพื่อรองรบักำรขยำยงำนท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยในกำรยำ้ยและตดัจ ำหน่ำยสว่นปรบัปรุง
ส ำนกังำนเดิม ซึง่ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยเต็มก ำลงัตำมเปำ้หมำยแลว้ท ำใหก้ลุม่บรษัิท มีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้
ตำมล ำดบั 

  



กำรวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 

สนิทรพัยข์องกลุม่บรษัิทประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 32-47 โดยมีสว่นประกอบหลกั
ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ำรคำ้ และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 53-68 ของสินทรพัยร์วม โดยมีสว่นประกอบหลกั
ไดแ้ก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอปุกรณ ์สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 และ ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกบั  736.58 ลำ้นบำท 
และ 812.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วมในปี 2562 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ำกกำร
ขำยเงินลงทนุ จ ำนวน 114.53 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิท SSK ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โดยมีระยะเวลำกำร
จ่ำยเงิน 2 ปีครึ่ง  กำรเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ำรคำ้ 77.59 ลำ้นบำท ซึ่งสมัพนัธ์กับรำยไดข้องกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึน้ กำรเพิ่มขึน้ของ
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 23.21 ลำ้นบำท จำกกำรที่บริษัทยอ่ย LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปรซ์ือ้สว่นงำนธุรกิจกำร
บรกิำรขนสง่และกระจำยสนิคำ้ระหวำ่งประเทศกบับรษัิทในประเทศแหง่หนึง่ เป็นจ ำนวนเงิน 25 ลำ้นบำท ซึง่ไดด้  ำเนินกำรใหม้กีำร
วดัมลูค่ำยตุิธรรมของสว่นงำนธุรกิจโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ประเมินมลูค่ำยตุิธรรมและอำยกุำรใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนแต่ละรำยกำร โดยมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 3-25 ปี และกำรลดลงของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์136.73 ลำ้นบำท จำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท SSK ท ำใหร้ำยกำรที่ดิน อำคำรและอปุกรณข์องบริษัท SSK ไม่ไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่ม
บรษัิท ซึง่สว่นใหญ่เป็นรถหวัลำกและหำงพว่ง 

กลุ่มบริษัทฯมีลกูหนีก้ำรคำ้ กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน 2.63 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมีลกูหนี ้
กำรคำ้ กิจกำรอื่น 246.02 ลำ้นบำท โดยมีระยะเวลำกำรใหเ้ครดิตอยูท่ี่ 30 - 90 วนั จำกกำรวิเครำะหอ์ำยลุกูหนีม้ีระยะเวลำเก็บหนี ้
เฉลี่ย 75 วนั ซึ่งอยู่ในระยะเวลำตำมเครดิตเทอม ซึ่งกลุม่บริษัทมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไวอ้ย่ำงเพียงพอแลว้จ ำนวน 5.88 
ลำ้นบำท  

หนีส้ินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนีส้ินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 82-92 ของหนีส้ินรวม โดยมี
สว่นประกอบหลกัไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจำ้หนีก้ำรคำ้ ส ำหรบัหนีส้นิไมห่มนุเวียนคิดเป็น
สดัสว่นประมำณรอ้ยละ 8-18 ของหนีส้ินรวม โดยมีสว่นประกอบหลกัไดแ้ก่ หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  เงินกูย้ืมระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2562 เทำ่กบั 502.96 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 
สิน้ปี 2561 เป็นจ ำนวน 89.68 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชห้มนุเวียนในกำร
ด ำเนินกิจกำรของกลุม่บรษัิท และเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่เพิ่มขึน้ซึง่สมัพนัธก์บัรำยไดแ้ละตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

ณ สิน้ปี 2561 และ 2562 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้เทำ่กบั 323.30 ลำ้นบำท และ 309.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตุ
หลกั ๆ ที่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงเกิดจำก สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ยลดลง 24.89 ลำ้นบำท ซึ่งเป็น
สว่นผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท SSK จำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิทดงักลำ่วในปี 2562  และก ำไรสะสมเพิ่มขึน้ 
13.39 ลำ้นบำท จำกก ำไรสทุธิในปี 2562 

กลุม่บรษัิทมีภำระผกูพนัดำ้นหนีส้นิ และกำรบรหิำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี ้

1. ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯไดท้ ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรกับบุคคลภำยนอกหลำยแห่ง โดยมี
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ 1-5 ปี และสำมำรถต่ออำยุได ้กลุ่มบริษัทมีขอ้ผูกมัดที่จะจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมตำม



สญัญำ ที่ตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 4.63 ลำ้นบำท 0.38 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และ 0.08 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์และที่
ตอ้งจ่ำยช ำระหลงัจำก 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี จ ำนวน 2.03 ลำ้นบำท 0.36 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และ 0.01 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์

2. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนังสือค ำ้ประกันกับ
หนว่ยงำนตำ่ง ๆ เช่น กำรไฟฟำ้ กำรทำ่เรอื เป็นตน้ และเพื่อค ำ้ประกนักำรปฎิบตัิงำนตำมสญัญำเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ 
รวมจ ำนวนเงิน 6.10 ลำ้นบำท  

สภำพคล่องและอัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได ้ (6.13) 5.51 8.63 

เงินสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 28.39 16.97 10.05 

เงินสดสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมลงทนุ (24.49) 2.42 (7.83) 

เงินสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน (44.69) (20.24) 6.04 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (41.75) (2.16) 6.45 

ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ ำนวน 6.45 ลำ้นบำทเป็นผลมำจำกสำเหตหุลกั  ๆ  
ดงันี ้

1. กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 10.05 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกรำยกำรหลกั คือ ผลก ำไรสทุธิ 8.64 
ลำ้นบำท ปรบักระทบดอกเบีย้จ่ำยและคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยรวม 36.66 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ย
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 27.18 ลำ้นบำท ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรพัยร์วม 7.45 ลำ้นบำท เงินสดรบัจำกภำษีเงินได ้1.99 ลำ้นบำท จ่ำยภำษีเงินได ้9.15 ลำ้นบำท 
เจำ้หนีก้ำรคำ้คำ้งช ำระเพิ่มขึน้ 124.91 ลำ้นบำท และลกูหนีก้ำรคำ้คำ้งช ำระลดลง 136.03 ลำ้นบำท สง่ผลใหก้ระแส
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี  2562 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 7.83  ลำ้นบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ส่วนงำน
ธุรกิจ 25 ลำ้นบำท  และกำรรบัคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 ลำ้นบำท 

3. กระแสเงินสดไดม้ำในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 6.04 ลำ้นบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 53.76 ลำ้นบำท จ่ำยเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
5.99 ลำ้นบำท จ่ำยหนีส้นิภำยใตส้ญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 12.56 ลำ้นบำท จ่ำยเงินปันผล 3.04 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้ 
13.16 ลำ้นบำท และจ่ำยคืนทนุใหส้ว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุจำกกำรลดทนุ SSK 14.28 ลำ้นบำท 

 

 

 



แหล่งทีม่ำของเงนิทุน  

ณ 31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษัิทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร มีวงเงิน 60 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีวงเงินกูย้ืมคงเหลือที่ยงัไม่ได้
ใช ้ 46.93 ลำ้นบำท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษัิทฯ 

2. ตั๋วสญัญำใชเ้งิน มีวงเงิน 300 ลำ้นบำท และ 1.5 ลำ้นเหรียญสหรฐั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีวงเงินตั๋ว
สญัญำใชเ้งินคงเหลือที่ยงัไม่ไดใ้ช้ 111.80 ลำ้นบำท และ 0.61  ลำ้นเหรียญสหรฐั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในบรษัิทฯ และเพื่อใชใ้นกำรลงทนุเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกูย้ืมจะเป็นกำร
ออกตั๋วสญัญำใชเ้งินตำมจ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรจะใช ้ซึ่งมีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัที่ออกตั๋ว
สญัญำใชเ้งินแลว้ 

กำรปฏิบัตติำมเงือ่นไขกำรกู้ยมืทีส่ ำคัญ 

ในกำรกูย้ืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่น
ของผูถื้อหุน้แตอ่ยำ่งใด  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

  ณ สิน้ปี 2560, 2561 และ 2562 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.61 เท่ำ 0.76 เท่ำ และ 0.84 เท่ำตำมล ำดับ ซึ่ง
ใกลเ้คียงกนัและเพียงพอตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยอตัรำสว่นสภำพคลอ่งในปี 2562 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เท่ำกบั 0.08 เทำ่ 
เนื่องจำกมีสินทรพัยห์มุนเวียนเพิ่มขึน้เนื่องจำกลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ประมำณ 110.49 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีลกูหนี ้
จำกกำรขำยเงินลงทนุ 31.15 ลำ้นบำท และ เกิดจำกรำยไดข้องบรษัิทยอ่ยทัง้ในและตำ่งประเทศที่เพิ่มขึน้  

บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 57.52 วัน 59.86 วัน และ 74.94 วัน ส ำหรบัปี 2560, 2561 และ 2562 ตำมล ำดบั 
ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็นผลมำจำกยอดขำยของบรษัิทยอ่ย GWM ที่เพิ่มขึน้มำก ซึง่ระยะเวลำกำรเก็บ
หนีข้องลกูคำ้ซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนที่รอเงินอุดหนุนจำกรำชกำร ท ำใหร้ะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ยเพิ่มขึน้ 
ประมำณ 3-16 วนั แต่ลกูหนีท้ี่มีระยะเวลำกำรรบัช ำระเงินที่นำนนีไ้ม่มีหนีเ้สียแต่อย่ำงใด ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่ใน
แนวนโยบำยกำรใหส้นิเช่ือแก่ลกูคำ้ของบรษัิท ที่บรษัิทก ำหนดไวค้ือมีระยะเวลำเฉลีย่ไมเ่กิน 90 วนั 

บรษัิทมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนีเ้จำ้หนีก้ำรคำ้เฉลี่ย 38.49 วนั มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีส้ินต่ำง ๆ และช ำระ
เงินกูย้ืมภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยน ำเงินจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ และบรษัิทยงัมีวงเงินสนิเช่ือคงเหลอืที่สำมำรถใชไ้ดเ้พิ่มเติม 
ทัง้นีบ้รษัิทฯค ำนงึถึงตน้ทนุในกำรกูย้ืม และหำแหลง่เงินทนุอื่นโดยค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้                 

อตัรำสว่นหนีส้นิต่อสว่นทนุ  ณ สิน้ปี 2560, 2561 และ 2562 เทำ่กบั 1.71 เทำ่ 1.28 เท่ำ และ 1.62 เทำ่ตำมล ำดบั ส ำหรบัใน
ปี 2562 มีอตัรำสว่นท่ีเพิ่มขึน้จำกปี 2561 เนื่องจำกกลุม่บรษัิทมีหนีส้นิเพิ่มขึน้รวม 89.68 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีภำระหนีส้นิจำกเงิน



เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เพื่อใชห้มนุเวียนในกิจกำร และเจำ้หนีก้ำรคำ้เพิ่มขึน้ รวม 129.18 ลำ้นบำท  
และสว่นทนุลดลง 13.72 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย SSK ซึง่สง่ผลใหอ้ตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้ 

  อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560, 2561 และ 2562 ติดลบ 3.42% , 1.29% และ 3.96% ตำมล ำดับ เนื่องจำก 
เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิในปี 2560 เท่ำกบั 7.60 ลำ้นบำท และมีผลก ำไรสทุธิในปี 2561 และ 2562 เท่ำกบั
3.16 ลำ้นบำท และ 11.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ผลประกอบกำรปี 2560 กลุม่บรษัิทฯ มีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิ 7.60 ลำ้นบำท สว่นปี 2561 และ ปี 2562 กลุม่บรษัิทฯ มี
ก ำไรสทุธิประมำณ 3.16  ลำ้นบำท และ  11.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  สง่ผลใหอ้ตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้, อตัรำผลตอบแทนจำก
สินทรพัย ์ อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำร
ช ำระภำระผกูพนั ในปี 2561 และ 2562 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2560 จึงมีผลดีขึน้ 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

1. กำรแพรร่ะบำดของโรค โควิด-19 (Covid-19) ทัง้โลก สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และทั่วโลก เนื่องจำก
กระทบหว่งโซอ่ปุทำน ไมว่ำ่จะเป็นกำรขำดแคลนวสัด ุอปุกรณ ์และสนิคำ้ส ำเรจ็รูปท่ีมีกำรขนสง่ผำ่นระบบโลจิสติกส ์กำร
ขนสง่ถกูจ ำกดัเสน้ทำง กำรขำดแคลนแรงงำนจำกกำรติดโรคหรอืถกูกกัตวัของผูท้ี่มีควำมเสีย่งจะติดตอ่โรค กำรถกูจ ำกดั
กำรเขำ้ถึงแหล่งผลิตตน้ทำงของสินคำ้เนื่องจำกถูกจ ำกัดในบำงพืน้ที่ที่มีกำรระบำด พฤติกรรมและควำมเช่ือมั่นของ
ผูบ้ริโภคสง่ผลตอ่กำรใชส้ินคำ้ หรือบริกำรในท่ีสำธำระณะ ซึ่งมีผลกระทบตอ่ภำคโลจิสติกสด์ว้ย โดยกลุม่บริษัท เล็งเห็น
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ และไดว้ำงแผนเรง่หำแนวทำงตำ่ง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบักลุม่บรษัิท 

2. รฐับำลไทย ไดม้ีกำรประกำศแผนกำรลงทุน เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนดำ้นกำรคมนำคม และดำ้นโลจิสติกส ์อย่ำง
ชดัเจน โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร ครอบคลมุทัง้กำรขนสง่ทำงถนน ระบบรำง กำรขนสง่ทำงน ำ้ และทำง
อำกำศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภำคธุรกิจโลจิสติกส ์รวมทัง้บรษัิทฯดว้ย 

3. กำรเปิดเสรปีระชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 สง่ผลใหก้ำรคำ้ขำย และกำรขนสง่สินคำ้ระหวำ่งประเทศเพิ่มมำกขึน้ 
ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ดีที่จะท ำใหบ้ริษัทฯ มีกำรขยำยกิจกรรมโลจิสติกส ์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ อีกทัง้ยงัเปิดโอกำส
ใหบ้รษัิทฯ หำพนัธมิตรทำงกำรคำ้ง่ำยขึน้ ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบำยและเปำ้หมำยของบรษัิทฯ ที่ตอ้งกำรขยำยพนัธมิตรและ
เครอืขำ่ยในกลุม่ธุรกิจโลจิสติกสท์ัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ  

หำกมีปัจจยัสนบัสนนุใหบ้ริษัทฯ ไดม้ีโอกำสกำรลงทนุใหม่ ๆ ทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็น
หลกัและจะพยำยำมใชเ้งินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ในทุก ๆ ดำ้น โดยเฉพำะควำมไม่
แนน่อนในเรือ่งตำ่ง ๆ  เช่น สถำนกำรณก์ำรตลำด สภำพเศรษฐกิจ กฎระเบียบตำ่ง ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบักำรก ำหนดนโยบำย 
และกลยทุธใ์นกำรบริหำรงำน ซึ่งตอ้งค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนในระดบัประเทศ และ
ภมูิภำค เนื่องจำกในปัจจบุนัทกุประเทศไดร้บัผลกระทบทัง้ในดำ้นบวก และดำ้นลบจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน ดงักลำ่ว 

4. โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นหนึ่งในโครงกำรระดบัเมกะ
โปรเจกตภ์ำยใตน้โยบำยไทยแลนด ์4.0 ที่ตอ้งกำรจะพฒันำพืน้ที่และโครงสรำ้งพืน้ฐำนตำ่ง  ๆ  ของเขตเศรษฐกิจบรเิวณ



ภำคตะวนัออกของไทยใหม้ีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้โดยในระยะแรกของโครงกำรนี ้จะเริม่ตน้จำกพืน้ท่ีในเขต
จงัหวดัชลบรุี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ซึ่งเดิมก็เป็นเขตอตุสำหกรรมที่ส  ำคญัที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศอยูแ่ลว้ เต็มไปดว้ย
โรงงำนมำกมำยในนิคมอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ มีสนำมบิน รวมถึงมีทำ่เรอืที่มีตูส้นิคำ้ผำ่นมำกที่สดุเป็นอนัดบัท่ี 22 ของ
โลก กำรลงทุนหลกั ๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่กำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนส ำหรบักำรเดินทำงและกำรขนส่ง ใหม้ี
ควำมพรอ้มเพื่อรองรบัและเอือ้ประโยชนต์่อกำรเติบโตของภำคอตุสำหกรรมและกำรท่องเที่ยวมำกยิ่งขึน้ ซึ่งก็จะมีกำร
ร่วมทุนจำกทำงภำคเอกชนเขำ้มำดว้ยในบำงโครงกำร ซึ่งมีกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่ไดร้บัผลประโยชนจ์ำกโครงกำร
ดงักลำ่ว รวมถึงภำคธุรกิจโลจิสติกส ์และรวมทัง้บรษัิทฯดว้ย 


