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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
สรุปข้ อมูลสำคัญนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแสดงแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวน ซึ่งเป็ น
เพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุน
ต้ องศึกษำข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้ จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์และบริ ษัท
(หำกสำมำรถขอจำกบริ ษัทได้ ด้วย) หรื ออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำร
ข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทได้ ยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชำชน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย : [•] – [•])
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย: บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
ประเภทธุรกิจ: ให้ บริ กำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics provider) โดยให้ บริ กำรจัดกำรขนส่ง
สินค้ ำระหว่ำงประเทศและบริ กำรขนส่งสินค้ ำในประเทศ
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย: 95 ล้ ำนหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 22.62 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท
รำคำเสนอขำยต่ อประชำชน: [•] บำท/หุ้น
มูลค่ ำกำรเสนอขำย: [•] บำท
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภำพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ ำ: ไม่มี
มูลค่ ำที่ตรำไว้ (par): 0.25 บำท/หุ้น
มูลค่ ำตำมรำคำบัญชี (book value): [•] บำท/หุ้น
อัตรำส่ วนรำคำต่ อกำไร (P/E ratio): [•] เท่ำ ซึ่งคำนวณจำก [•] โดยเมื่อหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและ
ชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้เท่ำกับ 420 ล้ ำนหุ้น (Fully Diluted) จะได้ กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ [•]
บำท
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน: [•]
ตลำดรอง: ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หมวดธุรกิจ: ไม่ มี
เกณฑ์ กำรเข้ ำจดทะเบียน: เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
ลงทุนซื ้อรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก, ชำระคืนหนี ้สถำบันกำรเงิน และใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล: บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ตำ่ กว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ทุนสำรองต่ำงๆทังหมดแล้
้
ว ซึง่ กำรจ่ำยเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพ
คล่อง กำรขยำยธุรกิจ ควำมจำเป็ น ควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องในกำรบริ หำรงำน
ของบริ ษัท
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน :
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รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ กำรจัดกำรระบบโลจิสติก ส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้ แก่ กำรวำงแผนและกำรจัดกำรในกำร
เคลื่อนย้ ำยสินค้ ำ, กำรดำเนินกำรด้ ำนพิธีศุลกำกร, กำรจัดกำรด้ ำนสินค้ ำคงคลัง และกำรขนส่งสินค้ ำในประเทศด้ วย
รถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก โดยลักษณะกำรให้ บริ กำรของบริ ษัทแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ
1. บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ได้ แก่ กำรวำงแผนและจัดหำวิธีกำรขนส่งที่เหมำะสมกับลักษณะของสินค้ ำ
และข้ อกำหนดของลูกค้ ำ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่ำง ๆ โดยบริ ษัทสำมำรถบริ หำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำไปยัง
จุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำง ๆ ได้ กว่ำ 180 ประเทศทัว่ โลก
2. บริ กำรขนส่งภำยในประเทศ ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำภำยในประเทศโดยใช้ รถหัวลำกและหำงลำก ซึ่ง
ปั จจุบนั บริ ษัทมีพื ้นที่ให้ บริ กำรในเขตภำคใต้ , ภำคกลำง และภำคตะวันออกเป็ นหลัก

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น :

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
กลุม่ ครอบครัวพัวถำวรสกุล
นำยกิตติ
พัวถำวรสกุล
นำงสำวปิ่ นรัก
ประสิทธิศิริกลุ
นำยวิศิษฏ์
ประสิทธิศิริกลุ
นำงอรนุช
เกียรติขจรสุข
รวม
บจก.ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี
นำยสุขสันต์
กิตติภทั รพงษ์
นำงสำวเนติรัด
สังข์งำม
นำยวัญเทนันท์
เตชะมรกต
นำงสำวพรทิพย์
แซ่ลิ ้ม
ประชำชนทัว่ ไป
รวม
ประสมเสือ

ก่ อนกำรเพิ่มทุน
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ

ภำยหลังกำรเพิ่มทุน
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ

173,000,000
40,000,000
20,000,000
15,000,000
248,000,000
60,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
325,000,000

173,000,000
40,000,000
20,000,000
15,000,000
248,000,000
60,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
95,000,000
420,000,000
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53.23
12.31
6.15
4.62
76.31
18.46
1.54
1.23
1.23
1.23
100.00

41.19
9.53
4.76
3.57
59.05
14.29
1.19
0.95
0.95
0.95
22.62
100.00
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คณะกรรมกำรบริษัท :
ชื่อ – สกุล
1. นำยกร ทัพพะรังสี
2. นำยพงศ์พนั ธ์ คงกำเหนิด

ตำแหน่ ง
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
3. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
4. นำงกนกพร ยงใจยุทธ
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำผลตอบแทน
5. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล
กรรมกำร/ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร/ประธำนกรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
6. นำยสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ กรรมกำร/รองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
7. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต กรรมกำร/รองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
8. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม
กรรมกำร/รองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
9. นำยไกรสร จงเจริ ญพรสุข กรรมกำร/รองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
สัดส่ วนและโครงสร้ ำงรำยได้ :
รำยได้

2554

2555

2556

ม.ค.-มี.ค. 2557

ล้ ำนบำท

%

ล้ ำนบำท

%

ล้ ำนบำท

%

ล้ ำนบำท

%

1.1. ทำงเรือ

441.51

86.33

620.16

85.20

797.94

85.26

211.93

83.57

1.2. ทำงอำกำศ

49.35

9.65

44.84

6.16

12.20

1.30

3.31

1.31

1.3. บริกำรอื่น ๆ
รวมรำยได้ จำกบริกำรจัดกำร
ขนส่ งระหว่ ำงประเทศ
2. กำรขนส่ งในประเทศด้ วยรถหัว
ลำก

8.24

1.61

0.09

0.01

1.29

0.14

0.16

0.06

499.10

97.59

665.09

91.38

811.43

86.70

215.40

84.94

8.23

1.61

61.18

8.40

117.82

12.59

37.81

14.91

รวมรำยได้ จำกกำรให้ บริกำร

507.33

99.20

726.26

99.78

929.25

99.29

253.21

99.85

รำยได้ อ่ นื

4.07

0.80

1.59

0.22

6.66

0.71

0.39

0.15

รำยได้ รวม

511.40

100.00

727.86

100.00

935.91

100.00

253.60

100.00

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
1. กำรจัดกำรขนส่ งระหว่ ำงประเทศ
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สรุ ปฐำนะทำงกำรเงิน :
รำยกำร

2554

งบเฉพำะกิจกำร
2555 2556 ม.ค.-มี.ค. 57

ลบ.

ลบ.

ลบ.

ลบ.

สินทรัพย์รวม (ล้ ำนบำท)

232.83

361.64 459.83

467.45

หนี ้สินรวม (ล้ ำนบำท)

195.00

240.01 296.58

295.41

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ ำนบำท)

37.82

121.64 163.25

172.05

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร (ล้ ำนบำท)

507.33

726.26 929.25

235.66

ต้ นทุนบริกำร (ล้ ำนบำท)

395.90

593.14 732.26

177.58

กำไรขันต้
้ น (ล้ ำนบำท)

111.43

133.12 196.99

58.08

กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ล้ ำนบำท)

31.33

32.84

86.94

29.69

กำไรสำหรับปี (ล้ ำนบำท)

7.21

3.07

41.62

17.34

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำนส่วนที่เป็ นของบริษัท

1.44

0.01

0.13

0.05

อัตรำกำไรขันต้
้ น (%)

21.96

18.33

21.20

18.55

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

1.41

0.42

4.45

3.47

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

20.54

3.85

29.22

20.98

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ )

5.16

1.97

1.82

1.72

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน :
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ให้ บริ กำรจัดกำรระบบโลจิสติก
(Logistics Provider) โดยเริ่ มต้ นประกอบธุรกิจบริ กำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศตังแต่
้ ปี 2539 และมีกำรขยำยสู่
ธุรกิจบริ กำรขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกในปี 2554
บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 507.33 ล้ ำนบำทในปี 2554 เป็ น 726.26 ล้ ำน
บำท และ 929.25 ล้ ำนบำทในปี 2555 และ 2556 ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเท่ำกับร้ อยละ 43.15 และ
ร้ อยละ 27.95 ในปี 2555 และปี 2556 ตำมลำดับ โดยกำรเติบโตของรำยได้ ดงั กล่ำวเป็ นกำรเติบโตจำกทังกลุ
้ ม่ ธุรกิจ
ให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและบริ กำรขนส่งในประเทศ ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรขยำยขอบเขตกำรให้ บริ กำรที่
หลำกหลำยและครอบคลุม เพื่อมุง่ สูเ่ ป้ำหมำยในกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรของบริ ษัท
รำยได้ จำกธุรกิจบริ หำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศมีกำรเติบโตจำก 499.03 ล้ ำนบำทในปี 2554 เป็ น
664.82 ล้ ำนบำทและ 811.38 ล้ ำนบำทในปี 2555 และ 2556 ตำมลำดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเท่ำกับร้ อยละ
33.22 ร้ อยละ 22.04 ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรนำเสนอบริ กำรที่ตอ่ เนื่องมำกขึ ้นโดยบริ ษัทได้
เริ่ มให้ บริ กำรขนส่งในประเทศในปี 2554 ซึง่ ส่งผลให้ กลุม่ ลูกค้ ำเดิมของบริ ษัทสำมำรถใช้ บริกำรของบริ ษัทได้ มำกขึ ้น
ประกอบกับกำรขยำยฐำนลูกค้ ำใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้น สำหรับรำยได้ จำกธุรกิจขนส่งสินค้ ำในประเทศด้ วยรถหัวลำก-หำงลำก
มีกำรเติบโตจำก 8.30 ล้ ำนบำทในปี 2554 เป็ น 61.44 ล้ ำนบำท และ 117.87 ล้ ำนบำทในปี 2555 และ 2556
ตำมลำดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเท่ำกับร้ อยละ 640.24 ร้ อยละ 91.85 ตำมลำดับ โดยกำรเติบโตของกลุม่ ธุรกิจนี ้
ส่วนใหญ่เป็ นกำรเติบโตจำกกำรให้ บริ กำรในกลุม่ ลูกค้ ำเดิมทีเ่ คยใช้ บริ กำรกำรขนส่งในประเทศกับบริ ษัทอยูแ่ ล้ วเป็ น
หลัก และสอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกที่บริ ษัทจัดหำมำไว้ ให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ
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สำหรับในงวด 3 เดือนสิ ้นสุด 31 มีนำคม 2557 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมเท่ำกับ 253.21 ล้ ำน
บำท ซึง่ เพิ่มขึ ้นในอัตรำร้ อยละ 7.45 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี 2556 โดยเป็ นกำรเติบโตจำกทังสอง
้
กลุม่ ธุรกิจเช่นเดียวกัน
ต้ นทุนหลักในกำรให้ บริ กำรของบริ ษัทสำหรับธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ได้ แก่ ต้ นทุนค่ำระวำงและ
ค่ำส่วนแบ่งรำยได้ ทจี่ ่ำยคืนให้ แก่ลกู ค้ ำ ส่วนต้ นทุนหลักของธุรกิจบริ กำรขนส่งในประเทศ ได้ แก่ ต้ นทุนค่ำน ้ำมัน
ในกำรกำหนดค่ำบริ กำรกับลูกค้ ำนัน้ บริ ษัทจะใช้ วิธีอตั รำต้ นทุนบวกกำไร ซึง่ กำรที่บริ ษัทมีกำรจองระวำงเรื อ
หรื อเครื่ องบินอย่ำงสมำ่ เสมอ ทำให้ สำมำรถเจรจำกับผู้ให้ บริ กำรขนส่งในกำรขอกำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหน้ ำ โดย
ระยะเวลำที่บริ ษัทจองระวำงเรื อหรื อเครื่ องบินกับระยะเวลำที่ลกู ค้ ำตกลงอัตรำค่ำบริกำรกับบริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำ
ห่ำงกันประมำณ 1-7 วัน ส่งผลให้ บริ ษัทสำมำรถกำหนดอัตรำค่ำบริ กำรที่สะท้ อนต่อกำรเปลีย่ นแปลงของค่ำระวำงใน
แต่ละช่วงเวลำได้ สำหรับค่ำบริ กำรขนส่งในประเทศ บริ ษัทใช้ วิธีกำรกำหนดรำคำแบบต้ นทุนบวกอัตรำกำไรและมีกำร
กำหนดอัตรำค่ำบริ กำรในลักษณะของขันบั
้ นไดซึง่ อัตรำค่ำบริ กำรจะแปรผันตำมกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำน ้ำมันซึง่
เป็ นต้ นทุนหลักของกำรขนส่งในประเทศ ทำให้ บริษัทสำมำรถลดควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันลงได้
กำไรขันต้
้ นของบริษัทเพิม่ ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 111.43 ล้ ำนบำทในปี 2554 เป็ น 133.12 ล้ ำนบำท, 196.99
ล้ ำนบำท, และ 46.96 ล้ ำนบำท ในปี 2554, 2555, 2556 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ และมีอตั รำ
กำไรขันต้
้ นเท่ำกับร้ อยละ 21.96, ร้ อยละ 18.33, ร้ อยละ 21.20 และร้ อยละ 18.55 ตำมลำดับ โดยกำรลดลงของ
อัตรำกำไรขันต้
้ นในช่วงปี 2555 เป็ นผลมำจำกกำรมุง่ เน้ นกำรขยำยฐำนลูกค้ ำโดยกำรให้ สว่ นลดแก่ลกู ค้ ำทีม่ ีกำรเพิ่ม
ปริ มำณกำรใช้ บริกำรกับบริษัทหรื อมีกำรใช้ บริ กำรหลำย ๆ ประเภทของบริ ษัทแบบครบวงจร เพือ่ สร้ ำงเปิ ดโอกำสให้
บริ ษัทได้ นำเสนอคุณภำพบริ กำรแก่ลกู ค้ ำในส่วนที่ยงั มิเคยใช้ บริกำรด้ ำนอื่น ๆ ของบริ ษัท ในปี 2556 บริ ษัทได้ รับงำน
ที่มีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูงเนื่องจำกต้ องใช้ ควำมชำนำญและควำมระมัดระวัง ส่งผลให้ อตั รำกำไรขันต้
้ นของบริ ษัทปรับตัว
สูงขึ ้นจำกปี 2555 สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อัตรำกำไรขันต้
้ นของบริ ษัทลดลงเล็กน้ อย เนื่องจำกกลุม่
ลูกค้ ำของบริ ษัทมีกำรขยำยธุรกิจและหันมำใช้ บริ กำรแบบต่อเนื่องกับบริ ษัทมำกขึ ้น ส่งผลให้ บริษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ น
ลดลงแต่ในขณะเดียวกันก็สำมำรถมียอดขำยเติบโตขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี 2556
บริ ษัทมีกำไรเบ็ดเสร็ จในปี 2554, 2555, 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 เท่ำกับ 7.2 ล้ ำนบำท, 3.07
ล้ ำนบำท, 41.62 ล้ ำนบำท และ 8.79 ล้ ำนบำทตำมลำดับ และมีอตั รำกำไรสุทธิเท่ำกับร้ อยละ 1.41, ร้ อยละ 0.42,
ร้ อยละ 4.45 และร้ อยละ 3.47 ตำมลำดับ กำรที่บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็ จและอัตรำกำไรสุทธิลดลงในปี 2555 เนื่องจำก
บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นลดลงจำกกำรให้ สว่ นลดเพื่อขยำยฐำนลูกค้ ำและมีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่มขึ ้น
ตำมกำรเติบโตของยอดขำยโดยเฉพำะค่ำคอมมิสชัน่ ทีจ่ ่ำยให้ แก่พนักงำน ประกอบกับกำรมีภำระต้ นทุนทำงกำรเงินที่
เพิ่มขึ ้นจำกกำรเช่ำซื ้อรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก ในส่วนของปี 2556 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูงขึ ้นจำกกำรได้ รับงำน
ที่มีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูงประกอบกับกำรลดค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำเนินงำน ส่งผลให้ มีอตั รำกำไรสุทธิในปี 2556 เพิ่มสูงขึ ้น
สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทมีอตั รำกำไรสุทธิลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับในปี 2556 โดยเป็ นผลจำก
กำรที่กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทหันมำใช้ บริ กำรต่อเนื่องมำกขึ ้นประกอบกับกำรชะลอตัวของงำนที่มีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูง
เนื่องจำกควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รำกำไรสุทธิลดลงในช่วงเวลำดังกล่ำว
สินทรัพย์ของบริ ษัทประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ
35-50
โดยมี
ส่วนประกอบหลักได้ แก่ ลูกหนี ้กำรค้ ำ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 50-65 ของสินทรัพย์
รวม โดยมีสว่ นประกอบหลักได้ แก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
จำก 233.57 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น 361.64 ล้ ำนบำท, 459.83 ล้ ำนบำท และ 467.45 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2555,
2556 และสิ ้นสุดไตรมำสที่ 1 ปี 2557 ตำมลำดับ โดยสำเหตุหลักของกำรเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมได้ แก่ กำรเพิม่ ขึ ้น
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ของลูกหนี ้กำรค้ ำซึง่ เพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของยอดขำยในแต่ละปี และกำรลงทุนในรถหัวลำก-หำงลำกเพื่อขยำยธุรกิจ
ขนส่งในประเทศซึง่ ส่งผลให้ รำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น
หนี ้สินของบริ ษัทประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 70-80 โดยมีสว่ นประกอบ
หลักได้ แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินและเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ สำหรับหนี ้สินไม่หมุนเวียนคิด
เป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 20-30 ของหนี ้สินรวม โดยมีสว่ นประกอบหลักได้ แก่ หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน
และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน หนี ้สินรวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 196.00 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี
2554 เป็ น 240.01 ล้ ำนบำท, 296.58 ล้ ำนบำท และ 295.41 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2555, 2556 และสิ ้นสุดไตรมำสที่ 1 ปี
2557 ตำมลำดับ โดยสำเหตุหลักของกำรเพิม่ ขึ ้นของหนี ้สินรวมในแต่ละปี เกิดจำกกำรเพิม่ ขึ ้นของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่
เติบโตขึ ้นตำมยอดขำยที่เพิม่ ขึ ้น และเงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงินซึง่ เพิม่ ขึ ้นจำกควำมต้ องกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนที่
เพิ่มขึ ้นและกำรลงทุนซื ้อรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก
ณ สิ ้นปี 2554, 2555, 2556 และสิ ้นไตรมำสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 38.57 ล้ ำนบำท,
121.64 ล้ ำนบำท, 163.25 ล้ ำนบำท และ 172.05 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เกิดจำกกำไรสะสมที่เพิม่ ขึ ้นตำมผลประกอบกำรที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ประกอบกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรี ยกชำระแล้ วจำก 50.00 ล้ ำนบำทในปี 2554 เป็ น 81.25 ล้ ำนบำทในปี 2555 และในปี 2556 บริ ษัทมีกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 105.00 ล้ ำนบำท และมีสว่ นเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรขำยหุ้นเพิ่มทุนในปี 2555 เท่ำกับ 48.75
ล้ ำนบำท
สรุ ปปั จจัยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น
2. ควำมเสีย่ งจำกพึง่ พิงบุคลำกร
3. ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบในกำรประกอบธุรกิจ
4. ควำมเสีย่ งจำกกำรมีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรงำน
5. ควำมเสีย่ งในเรื่ องตลำดรองสำหรับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
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