สวนที่ 1

ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแสดงแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปน
เพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุน
ตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท
หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website
ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [•] – [•])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย: บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ: ใหบริการจัดการระบบโลจิสติกส (Logistics provider) โดยใหบริการจัดการขนสง
สินคาระหวางประเทศและบริการขนสงสินคาในประเทศ
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 95 ลานหุน คิดเปนรอยละ 22.62 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้
สัดสวนการเสนอขายหุน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย [•] หุน คิดเปน [•] %
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
[•] หุน คิดเปน [•] %
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย : [•]
ราคาเสนอขายตอประชาชน: [•] บาท/หุน
มูลคาการเสนอขาย: [•] บาท
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา: ไมมี
มูลคาที่ตราไว (par): 0.25 บาท/หุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value): [•] บาท/หุน
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
[•]
สัดสวนหุนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมติด silent period : จํานวน [•] หุน คิดเปนรอยละ [•] ของ
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
ตลาดรอง: ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
หมวดธุรกิจ: ไมมี
เกณฑการเขาจดทะเบียน: เกณฑกําไรสุทธิ (Profit Test)
ลงทุนซื้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก, ชําระคืนหนี้สถาบันการเงิน และใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน
นโยบายการจายเงินปนผล: บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก

วัตถุประสงคการใชเงิน :
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ทุนสํารองตางๆทั้งหมดแลว ซึ่งการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คลอง การขยายธุรกิจ ความจําเปน ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงาน
ของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการจัดการระบบโลจิสติกส (Logistics Provider) ซึ่งไดแก การวางแผนและการจัดการในการ
เคลื่อนยายสินคา, การดําเนินการดานพิธีศุลกากร, การจัดการดานสินคาคงคลัง และการขนสงสินคาในประเทศดวย
รถบรรทุกหัวลาก-หางลาก โดยลักษณะการใหบริการของบริษัทแบงไดเปน 2 กลุมหลัก คือ
1. บริการจัดการขนสงระหวางประเทศ ไดแก การวางแผนและจัดหาวิธีการขนสงที่เหมาะสมกับลักษณะของสินคา
และขอกําหนดของลูกคา รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ โดยบริษัทสามารถบริหารจัดการขนสงสินคาไปยัง
จุดหมายปลายทางในประเทศตาง ๆ ไดกวา 180 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทเปนผูใหบริการจัดการขนสงประเภทที่
ไมมีเรือหรือเครื่องบินเปนของตนเอง แตจะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินรวมทั้งตูคอนเทนเนอรจากผูประกอบการ
ขนสงอันไดแก บริษัทเรือหรือสายการบินเพื่อใหบริการแกลูกคา
2. บริการขนสงภายในประเทศ ไดแก การใหบริการขนสงสินคาภายในประเทศโดยใชรถบรรทุกหัวลากและหาง
ลาก ซึ่งปจจุบันบริษัทมีพื้นที่ใหบริการในเขตภาคใต, ภาคกลาง และภาคตะวันออกเปนหลัก

รายชื่อผูถือหุน :

1.

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

รายชื่อผูถือหุน
กลุมครอบครัวพัวถาวรสกุล
นายกิตติ
พัวถาวรสกุล
นางสาวปนรัก
ประสิทธิศิริกุล
นายวิศิษฏ
ประสิทธิศิริกุล
นางอรนุช
เกียรติขจรสุข
รวม
บจก.รวมทุน เค-เอสเอ็มอี
นายสุขสันต
กิตติภัทรพงษ
นางสาวเนติรัด
สังขงาม
นายวัญเทนันท
เตชะมรกต
นางสาวพรทิพย
แซลิ้ม
ประชาชนทั่วไป
รวม
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กอนการเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ

ภายหลังการเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ

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

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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คณะกรรมการบริษัท :
ชื่อ – สกุล
1. นายกร ทัพพะรังสี
2. นายพงศพันธ คงกําเหนิด

ตําแหนง
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายสมชาย ชาญพัฒนากร กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางกนกพร ยงใจยุทธ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสุขสันต กิตติภัทรพงษ กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวัญเทนันท เตชะมรกต กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวเนติรัด สังขงาม
กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
9. นางสาวพรทิพย แซลิ้ม
กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดสวนและโครงสรางรายได :
รายได

2554

2555

2556

ม.ค.-มิ.ย. 2557

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

1.1. ทางเรือ

446.16

87.24

617.57

84.85

798.09

85.27

408.04

83.53

1.2. ทางอากาศ

49.39

9.66

44.89

6.17

12.21

1.30

6.77

1.38

1.3. บริการอื่น ๆ
รวมรายไดจากบริการจัดการ
ขนสงระหวางประเทศ
2. การขนสงในประเทศดวย
รถบรรทุกหัวลาก

3.58

0.70

2.36

0.32

1.07

0.11

1.02

0.21

499.13

97.60

664.82

91.34

811.38

86.69

415.83

85.12

8.20

1.60

61.44

8.44

117.87

12.59

68.86

14.10

รวมรายไดจากการใหบริการ

507.33

99.20

726.26

99.78

929.25

99.29

484.69

99.21

รายไดอื่น1)

4.07

0.80

1.59

0.22

6.66

0.71

3.80

0.79

รายไดรวม

511.40

100.00

727.85

100.00

935.91

100.00

488.49

100.00

รายไดจากการใหบริการ
1. การจัดการขนสงระหวาง
ประเทศ
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สรุปฐานะทางการเงิน :
2554

งบเฉพาะกิจการ
2555
2556

ลบ.

ลบ.

ลบ.

ลบ.

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

233.57

361.64

459.83

489.87

หนี้สินรวม (ลานบาท)

195.00

240.01

296.58

325.25

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

38.57

121.64

163.25

164.61

รายไดจากการใหบริการ (ลานบาท)

507.33

726.26

929.25

484.69

ตนทุนบริการ (ลานบาท)

395.90

593.14

732.26

394.05

กําไรขั้นตน (ลานบาท)

111.43

133.12

196.99

90.64

กําไรจากการดําเนินงาน (ลานบาท)

31.33

32.84

86.94

37.67

กําไรสําหรับป (ลานบาท)

7.21

3.07

41.62

16.36

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของบริษัท

1.44

0.01

0.13

0.05

อัตรากําไรขั้นตน (%)

21.96

18.33

21.20

18.70

อัตรากําไรสุทธิ (%)

1.41

0.42

4.45

3.35

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา )
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (เทา)

20.32
5.06
3.68

3.83
1.97
1.03

29.22
1.82
10.13

19.96
1.98
6.89

รายการ
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คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน :
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) เปนผูใหบริการจัดการระบบโลจิสติกส
(Logistics Provider) โดยเริ่มตนประกอบธุรกิจบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศตั้งแตป 2539 และมีการขยายสู
ธุรกิจบริการขนสงในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลาก-หางลากในป 2554
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 507.33 ลานบาทในป 2554 เปน 726.26 ลาน
บาท และ 929.25 ลานบาทในป 2555 และ 2556 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 43.15 และ
รอยละ 27.95 ในป 2555 และป 2556 ตามลําดับ โดยการเติบโตของรายไดดังกลาวเปนการเติบโตจากทั้งกลุมธุรกิจ
ใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศและบริการขนสงในประเทศ ซึ่งเปนผลมาจากการขยายขอบเขตการใหบริการที่
หลากหลายและครอบคลุม เพื่อมุงสูเปาหมายในการเปนผูใหบริการดานโลจิสติกสแบบครบวงจรของบริษัท โดยใน
การรับรูรายไดของบริษัทนั้น จะรับรูจํานวนเต็มทั้งจํานวนที่ไดรับจากลูกคา ดังนั้น รายไดคาบริการของบริษัทตามงบ
การเงินจึงประกอบดวยตนทุนคาระวางรวมถึงตนทุนการใหบริการอื่นๆที่บริษัทไดจายไปกอนแลวและอัตรากําไรที่
บริษัทคิดจากลูกคา (Cost Plus) รวมอยูในรายไดคาบริการดังกลาว ซึ่งตนทุนคาระวางและตนทุนการใหบริการตาง ๆ
นั้นคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 75-85 ของรายไดจากการใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศ หรือคิดเปนรอย
ละ 65-75 ของรายไดจากการใหบริการรวมของบริษัท
รายไดจากธุรกิจบริหารจัดการขนสงระหวางประเทศมีการเติบโตจาก 499.13 ลานบาทในป 2554 เปน
664.82 ลานบาทและ 811.38 ลานบาทในป 2555 และ 2556 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับรอยละ
33.20 และรอยละ 22.04 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากความสามารถในการนําเสนอบริการที่ตอเนื่องมากขึ้นโดย
บริษัทไดเริ่มใหบริการขนสงในประเทศในป 2554 ซึ่งสงผลใหกลุมลูกคาเดิมของบริษัทสามารถใชบริการของบริษัท
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ไดมากขึ้น ประกอบกับการขยายฐานลูกคาใหม ๆ เพิ่มขึ้น สําหรับรายไดจากธุรกิจขนสงสินคาในประเทศดวย
รถบรรทุกหัวลาก-หางลากมีการเติบโตจาก 8.20 ลานบาทในป 2554 เปน 61.44 ลานบาท และ 117.87 ลานบาทใน
ป 2555 และ 2556 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 649.27 รอยละ 91.85 ตามลําดับ โดยการ
เติบโตของกลุมธุรกิจนี้สวนใหญเปนการเติบโตจากการใหบริการในกลุมลูกคาเดิมที่เคยใชบริการการขนสงในประเทศ
กับบริษัทอยูแลวเปนหลัก
และสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถบรรทุกหัวลาก-หางลากที่บริษัทจัดหามาไว
ใหบริการแกลูกคา
สําหรับในงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการรวมเทากับ 484.69 ลาน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11.71 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2556 โดยเปนการเติบโตจากทั้งสอง
กลุมธุรกิจเชนเดียวกัน
ตนทุนหลักในการใหบริการของบริษัทสําหรับธุรกิจจัดการขนสงระหวางประเทศ ไดแก ตนทุนคาระวางและ
คาสวนแบงรายไดที่จายคืนใหแกลูกคา สวนตนทุนหลักของธุรกิจบริการขนสงในประเทศ ไดแก ตนทุนคาน้ํามัน
ในการกําหนดคาบริการกับลูกคานั้น บริษัทจะใชวิธีอัตราตนทุนบวกกําไร ซึ่งการที่บริษัทมีการจองระวางเรือ
หรือเครื่องบินอยางสม่ําเสมอ ทําใหสามารถเจรจากับผูใหบริการขนสงในการขอกําหนดราคาคาระวางลวงหนา โดย
ระยะเวลาที่บริษัทจองระวางเรือหรือเครื่องบินกับระยะเวลาที่ลูกคาตกลงอัตราคาบริการกับบริษัทนั้น มีชวงระยะเวลา
หางกันประมาณ 1-7 วัน สงผลใหบริษัทสามารถกําหนดอัตราคาบริการที่สะทอนตอการเปลี่ยนแปลงของคาระวางใน
แตละชวงเวลาได สําหรับคาบริการขนสงในประเทศ บริษัทใชวิธีการกําหนดราคาแบบตนทุนบวกอัตรากําไรและมีการ
กําหนดอัตราคาบริการในลักษณะของขั้นบันไดซึ่งอัตราคาบริการจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันซึ่ง
เปนตนทุนหลักของการขนสงในประเทศ ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามันลงได
กําไรขั้นตนของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 111.43 ลานบาทในป 2554 เปน 133.12 ลานบาท, 196.99
ลานบาท, และ 90.64 ลานบาท ในป 2554, 2555, 2556 และชวง 6 เดือนของป 2557 ตามลําดับ และมีอัตรากําไร
ขั้นตนเทากับรอยละ 21.96, รอยละ 18.33, รอยละ 21.20 และรอยละ 18.70 ตามลําดับ โดยการลดลงของอัตรา
กําไรขั้นตนในชวงป 2555 เปนผลมาจากการมุงเนนการขยายฐานลูกคาโดยการใหสวนลดแกลูกคาที่มีการเพิ่ม
ปริมาณการใชบริการกับบริษัทหรือมีการใชบริการหลาย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปดโอกาสใหบริษัท
ไดนําเสนอคุณภาพบริการแกลูกคาในสวนที่ยังมิเคยใชบริการดานอื่น ๆ ของบริษัท ในป 2556 บริษัทไดรับงานที่มี
อัตรากําไรขั้นตนสูงเนื่องจากตองใชความชํานาญและความระมัดระวัง สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทปรับตัว
สูงขึ้นจากป 2555 สําหรับในชวง 6 เดือนของป 2557 อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทลดลงเล็กนอย เนื่องจากกลุมลูกคา
ของบริษัทมีการขยายธุรกิจและหันมาใชบริการแบบตอเนื่องกับบริษัทมากขึ้น สงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลง
แตในขณะเดียวกันก็สามารถมียอดขายเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2556
บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จในป 2554, 2555, 2556 และงวด 6 เดือนของป 2557 เทากับ 7.21 ลานบาท, 3.07
ลานบาท, 41.62 ลานบาท และ 16.36 ลานบาทตามลําดับ และมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 1.41, รอยละ 0.42,
รอยละ 4.45 และรอยละ 3.35 ตามลําดับ การที่บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จและอัตรากําไรสุทธิลดลงในป 2555 เนื่องจาก
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากการใหสวนลดเพื่อขยายฐานลูกคาและมีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น
ตามการเติบโตของยอดขายโดยเฉพาะคาคอมมิชชั่นที่จายใหแกพนักงาน ประกอบกับการมีภาระตนทุนทางการเงินที่
เพิ่มขึ้นจากการเชาซื้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก ในสวนของป 2556 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้นจากการไดรับงาน
ที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงประกอบกับการลดคาใชจายในการดําเนินงาน สงผลใหมีอัตรากําไรสุทธิในป 2556 เพิ่มสูงขึ้น
สําหรับในชวง 6 เดือนของป 2557 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับในป 2556 โดยเปนผลจากการ
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ที่กลุมลูกคาของบริษัทหันมาใชบริการตอเนื่องมากขึ้นประกอบกับการชะลอตัวของงานที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูง
เนื่องจากความไมสงบทางการเมือง สงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลงในชวงเวลาดังกลาว
สินทรัพยของบริษัทประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
35-50
โดยมี
สวนประกอบหลักไดแก ลูกหนี้การคา และสินทรัพยไมหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50-65 ของสินทรัพย
รวม โดยมีสวนประกอบหลักไดแก ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ สินทรัพยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จาก 233.57 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 เปน 361.64 ลานบาท, 459.83 ลานบาท และ 489.87 ลานบาท ณ สิ้นป 2555,
2556 และสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ป 2557 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมไดแก การเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้การคาซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขายในแตละป และการลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางลากเพื่อ
ขยายธุรกิจขนสงในประเทศซึ่งสงผลใหรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทเพิ่มขึ้น
หนี้สินของบริษัทประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70-85 โดยมีสวนประกอบ
หลักไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจาหนี้การคา สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนคิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 15-30 ของหนี้สินรวม โดยมีสวนประกอบหลักไดแก หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องจาก 195.00 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 เปน 240.01 ลานบาท, 296.58 ลานบาท และ 325.25 ลานบาท ณ สิ้น
ป 2555, 2556 และสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ป 2557 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในแตละป
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาที่เติบโตขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ความตองการใชเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนซื้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก
ณ สิ้นป 2554, 2555, 2556 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2557 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 38.57 ลานบาท,
121.64 ลานบาท, 163.25 ลานบาท และ 164.61 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนของบริษัท
เกิดจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในแตละป ประกอบกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกชําระแลวจาก 50.00 ลานบาทในป 2554 เปน 81.25 ลานบาทในป 2555 และในป 2556 บริษัทมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 105.00 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญที่เกิดจากการขายหุนเพิ่มทุนในป 2555 เทากับ 48.75
ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนสําหรับผลประกอบการประจําป 2556 ในอัตราหุนละ
0.0462 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 15.00 ลานบาท และประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ
งวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุนละ 0.0308 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 10.00 ลานบาท

สรุปปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
5. ความเสี่ยงจากการเปดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
6. ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
7. ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนอันเนื่องมาจากการที่ผูถือหุนรายใหญขายหุน
8. ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย
นักลงทุนสัมพันธ: นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ หมายเลขโทรศัพท 02-473-7375-9 ตอ 300
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