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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
สรุปข้ อมูลสําคัญนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของแสดงแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวน ซึง่ เป็ น
เพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุน
ต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์และบริ ษัท
หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ี website
ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : 3 – 5 พฤศจิกายน 2557)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย: บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ: ให้ บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics provider) โดยให้ บริการจัดการขนส่ง
สินค้ าระหว่างประเทศและบริการขนส่งสินค้ าในประเทศ
จํานวนหุ้นที่เสนอขาย: 95 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 22.62 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้
ทังหมดของบริ
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ 47,500,000 หุ้น คิดเป็ น 50 %
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
47,500,000 หุ้น คิดเป็ น 50 %
้ านวน (Firm Underwriting)
เงื่อนไขในการจัดจําหน่าย : รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังจํ
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน: 1.80 บาท/หุ้น
มูลค่ าการเสนอขาย: 171,000,000 บาท
การเสนอขายหุ้นหรื อหลักทรั พย์ แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า: ไม่มี
มูลค่ าที่ตราไว้ (par): 0.25 บาท/หุ้น
มูลค่ าตามราคาบัญชี (book value): 0.51 บาท/หุ้น
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครัง้ นี ้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
กําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็ น
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิตอ่ หุ้นประมาณ 23.45 เท่า ซึง่ คํานวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้ อนหลังของ
บริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ซึ่งมีกําไรสุทธิเท่ากับ 32.24 ล้ านบาท เมื่อ
หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นีเ้ ท่ากับ 420 ล้ านหุ้น (Fully
Diluted) จะได้ กําไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 0.08 บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าว
คิดเป็ นอัตราส่วนลดประมาณร้ อยละ 49.82 จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เฉลี่ยในช่วงเวลาระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 18 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ซึง่ มีค่าเท่ากับ
46.73 เท่า ซึง่ เป็ นตลาดรองที่หลักทรัพย์ของบริ ษัทจะเข้ าจดทะเบียน ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อ
หุ้นดังกล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร” ที่ไม่ ตดิ silent period : จํานวน 74,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
17.62 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
โดย”ผู้มีส่วนร่วมในการบริ หาร” สมัครใจที่จะนําหุ้นที่ไม่ติด silent period ไปฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(Lock-up period)เป็ นจํานวน 19,000,000 หุ้นโดย ฝากเป็ นระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 4,750,000 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 1.13 และฝากเป็ นระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 14,250,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.39
ตลาดรอง: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หมวดธุรกิจ: ไม่ มี
เกณฑ์ การเข้ าจดทะเบียน: เกณฑ์กําไรสุทธิ (Profit Test)
ลงทุนซื ้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก, ชําระคืนหนี ้สถาบันการเงิน และใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
้
ว ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
ทุนสํารองต่างๆทังหมดแล้
คล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็ น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องในการบริหารงาน
ของบริษัท
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน :

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรั พย์ :
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึง่ ได้ แก่ การวางแผนและการจัดการในการ
เคลื่อนย้ ายสินค้ า, การดําเนินการด้ านพิธีศุลกากร, การจัดการด้ านสินค้ าคงคลัง และการขนส่งสินค้ าในประเทศด้ วย
รถบรรทุกหัวลาก-หางลาก โดยลักษณะการให้ บริการของบริษัทแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ
1. บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้ แก่ การวางแผนและจัดหาวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้ า
และข้ อกําหนดของลูกค้ า รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ โดยบริ ษัทสามารถบริ หารจัดการขนส่งสินค้ าไปยัง
จุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ ได้ กว่า 180 ประเทศทัว่ โลก
2. บริ การขนส่งภายในประเทศ ได้ แก่ การให้ บริ การขนส่งสินค้ าภายในประเทศโดยใช้ รถบรรทุกหัวลากและหาง
ลาก ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทมีพื ้นที่ให้ บริ การในเขตภาคใต้ , ภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็ นหลัก
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รายชื่อผู้ถือหุ้น :

1.

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุม่ ครอบครัวพัวถาวรสกุล
นายกิตติ
พัวถาวรสกุล
นางสาวปิ่ นรัก
ประสิทธิศิริกลุ
นายวิศิษฏ์
ประสิทธิศิริกลุ
นางอรนุช
เกียรติขจรสุข
รวม
บจก.ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี
นายสุขสันต์
กิตติภทั รพงษ์
นางสาวเนติรัด
สังข์งาม
นายวัญเทนันท์
เตชะมรกต
นางสาวพรทิพย์
แซ่ลิ ้ม
ประชาชนทัว่ ไป
รวม

ก่ อนการเพิ่มทุน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ

ภายหลังการเพิ่มทุน
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

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

คณะกรรมการบริษัท :
ชื่อ – สกุล
1. นายกร ทัพพะรังสี
2. นายพงศ์พนั ธ์ คงกําเหนิด

ตําแหน่ ง
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ ษัท
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/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ยง
6. นายสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวเนติรัด สังข์งาม
กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ ้ม
กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
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สัดส่ วนและโครงสร้ างรายได้ :
2554

รายได้

2555

2556

ม.ค.-มิ.ย. 2557

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

1.1. ทางเรื อ

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. บริ การอื่น ๆ
รวมรายได้ จากบริการจัดการ
ขนส่ งระหว่ างประเทศ
2. การขนส่ งในประเทศด้ วย
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

รวมรายได้ จากการให้ บริการ

507.33

99.20

726.26

99.78

929.25

99.29

484.69

99.21

รายได้ อ่ นื 1)

4.07

0.80

1.59

0.22

6.66

0.71

3.80

0.79

รายได้ รวม

511.40

100.00

727.85

100.00

935.91

100.00

488.49

100.00

รายได้ จากการให้ บริการ
1. การจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ

สรุ ปฐานะทางการเงิน :
2554

งบเฉพาะกิจการ
2555
2556

ลบ.

ลบ.

ลบ.

ลบ.

สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)

233.57

361.64

459.83

489.87

หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)

195.00

240.01

296.58

325.25

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)

38.57

121.64

163.25

164.61

รายได้ จากการให้ บริ การ (ล้ านบาท)

507.33

726.26

929.25

484.69

ต้ นทุนบริ การ (ล้ านบาท)

395.90

593.14

732.26

394.05

กําไรขันต้
้ น (ล้ านบาท)

111.43

133.12

196.99

90.64

กําไรจากการดําเนินงาน (ล้ านบาท)

31.33

32.84

86.94

37.67

กําไรสําหรับปี (ล้ านบาท)

7.21

3.07

41.62

16.36

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานส่วนที่เป็ นของบริ ษัท

1.44

0.01

0.13

0.05

อัตรากําไรขันต้
้ น (%)

21.96

18.33

21.20

18.70

อัตรากําไรสุทธิ (%)

1.41

0.42

4.45

3.35

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า )
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เท่า)

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

1-4

ม.ค.-มิ.ย. 57

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน :
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้ บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) โดยเริ่มต้ นประกอบธุรกิจบริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศตังแต่
้ ปี 2539 และมีการขยายสู่
ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลากในปี 2554
บริษัทมีรายได้ จากการให้ บริการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 507.33 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น 726.26 ล้ าน
บาท และ 929.25 ล้ านบาทในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 43.15 และ
ร้ อยละ 27.95 ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ โดยการเติบโตของรายได้ ดงั กล่าวเป็ นการเติบโตจากทังกลุ
้ ม่ ธุรกิจ
ให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศและบริการขนส่งในประเทศ ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายขอบเขตการให้ บริการที่
หลากหลายและครอบคลุม เพื่อมุง่ สูเ่ ป้าหมายในการเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของบริษัท
รายได้ จากธุรกิจบริ หารจัดการขนส่งระหว่างประเทศมีการเติบโตจาก 499.13 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น
664.82 ล้ านบาทและ 811.38 ล้ านบาทในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ
33.20 และร้ อยละ 22.04 ตามลําดับ ซึง่ เป็ นผลมาจากความสามารถในการนําเสนอบริ การที่ตอ่ เนื่องมากขึ ้นโดย
บริ ษัทได้ เริ่มให้ บริการขนส่งในประเทศในปี 2554 ซึง่ ส่งผลให้ กลุม่ ลูกค้ าเดิมของบริ ษัทสามารถใช้ บริการของบริ ษัท
ได้ มากขึ ้น ประกอบกับการขยายฐานลูกค้ าใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้น สําหรับรายได้ จากธุรกิจขนส่งสินค้ าในประเทศด้ วย
รถบรรทุกหัวลาก-หางลากมีการเติบโตจาก 8.20 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น 61.44 ล้ านบาท และ 117.87 ล้ านบาทใน
ปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 649.27 ร้ อยละ 91.85 ตามลําดับ โดยการ
เติบโตของกลุม่ ธุรกิจนี ้ส่วนใหญ่เป็ นการเติบโตจากการให้ บริการในกลุม่ ลูกค้ าเดิมที่เคยใช้ บริ การการขนส่งในประเทศ
กับบริษัทอยูแ่ ล้ วเป็ นหลัก
และสอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของจํานวนรถบรรทุกหัวลาก-หางลากที่บริ ษัทจัดหามาไว้
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
สําหรับในงวด 6 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2557 บริษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การรวมเท่ากับ 484.69 ล้ าน
บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 11.71 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 โดยเป็ นการเติบโตจากทังสอง
้
กลุม่ ธุรกิจเช่นเดียวกัน
ต้ นทุนหลักในการให้ บริการของบริษัทสําหรับธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้ แก่ ต้ นทุนค่าระวางและ
ค่าส่วนแบ่งรายได้ ที่จ่ายคืนให้ แก่ลกู ค้ า ส่วนต้ นทุนหลักของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ ได้ แก่ ต้ นทุนค่านํ ้ามัน
ในการกําหนดค่าบริการกับลูกค้ านัน้ บริษัทจะใช้ วิธีอตั ราต้ นทุนบวกกําไร ซึง่ การที่บริษัทมีการจองระวางเรื อ
หรื อเครื่ องบินอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ สามารถเจรจากับผู้ให้ บริ การขนส่งในการขอกําหนดราคาค่าระวางล่วงหน้ า โดย
ระยะเวลาที่บริษัทจองระวางเรื อหรื อเครื่ องบินกับระยะเวลาที่ลกู ค้ าตกลงอัตราค่าบริการกับบริ ษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลา
ห่างกันประมาณ 1-7 วัน ส่งผลให้ บริษัทสามารถกําหนดอัตราค่าบริการที่สะท้ อนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าระวางใน
แต่ละช่วงเวลาได้ สําหรับค่าบริ การขนส่งในประเทศ บริษัทใช้ วิธีการกําหนดราคาแบบต้ นทุนบวกอัตรากําไรและมีการ
กําหนดอัตราค่าบริการในลักษณะของขันบั
้ นไดซึง่ อัตราค่าบริ การจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของราคานํ ้ามันซึง่
เป็ นต้ นทุนหลักของการขนส่งในประเทศ ทําให้ บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ ้ามันลงได้
กําไรขันต้
้ นของบริษัทเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 111.43 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น 133.12 ล้ านบาท, 196.99
ล้ านบาท, และ 90.64 ล้ านบาท ในปี 2554, 2555, 2556 และช่วง 6 เดือนของปี 2557 ตามลําดับ และมีอตั รากําไร
ขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 21.96, ร้ อยละ 18.33, ร้ อยละ 21.20 และร้ อยละ 18.70 ตามลําดับ โดยการลดลงของอัตรา
กําไรขันต้
้ นในช่วงปี 2555 เป็ นผลมาจากการมุง่ เน้ นการขยายฐานลูกค้ าโดยการให้ สว่ นลดแก่ลกู ค้ าที่มีการเพิ่ม
ปริ มาณการใช้ บริ การกับบริ ษัทหรื อมีการใช้ บริ การหลาย ๆ ประเภทของบริ ษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บริษัท
ได้ นําเสนอคุณภาพบริการแก่ลกู ค้ าในส่วนที่ยงั มิเคยใช้ บริการด้ านอื่น ๆ ของบริษัท ในปี 2556 บริ ษัทได้ รับงานที่มี
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อัตรากําไรขันต้
้ นสูงเนื่องจากต้ องใช้ ความชํานาญและความระมัดระวัง ส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
้ นของบริษัทปรับตัว
สูงขึ ้นจากปี 2555 สําหรับในช่วง 6 เดือนของปี 2557 อัตรากําไรขันต้
้ นของบริษัทลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ า
ของบริษัทมีการขยายธุรกิจและหันมาใช้ บริการแบบต่อเนื่องกับบริษัทมากขึ ้น ส่งผลให้ บริษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นลดลง
แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถมียอดขายเติบโตขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556
บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จในปี 2554, 2555, 2556 และงวด 6 เดือนของปี 2557 เท่ากับ 7.21 ล้ านบาท, 3.07
ล้ านบาท, 41.62 ล้ านบาท และ 16.36 ล้ านบาทตามลําดับ และมีอตั รากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 1.41, ร้ อยละ 0.42,
ร้ อยละ 4.45 และร้ อยละ 3.35 ตามลําดับ การที่บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จและอัตรากําไรสุทธิลดลงในปี 2555 เนื่องจาก
บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นลดลงจากการให้ สว่ นลดเพื่อขยายฐานลูกค้ าและมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ ้น
ตามการเติบโตของยอดขายโดยเฉพาะค่าคอมมิชชัน่ ที่จ่ายให้ แก่พนักงาน ประกอบกับการมีภาระต้ นทุนทางการเงินที่
เพิ่มขึ ้นจากการเช่าซื ้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก ในส่วนของปี 2556 บริษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นสูงขึ ้นจากการได้ รับงาน
ที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นสูงประกอบกับการลดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ส่งผลให้ มีอตั รากําไรสุทธิในปี 2556 เพิ่มสูงขึ ้น
สําหรับในช่วง 6 เดือนของปี 2557 บริษัทมีอตั รากําไรสุทธิลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับในปี 2556 โดยเป็ นผลจากการ
ที่กลุม่ ลูกค้ าของบริษัทหันมาใช้ บริการต่อเนื่องมากขึ ้นประกอบกับการชะลอตัวของงานที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นสูง
เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้ บริษัทมีอตั รากําไรสุทธิลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว
สินทรัพย์ของบริ ษัทประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
35-50
โดยมี
ส่วนประกอบหลักได้ แก่ ลูกหนี ้การค้ า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 50-65 ของสินทรัพย์
รวม โดยมีสว่ นประกอบหลักได้ แก่ ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
จาก 233.57 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น 361.64 ล้ านบาท, 459.83 ล้ านบาท และ 489.87 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555,
2556 และสิ ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมได้ แก่ การเพิ่มขึ ้น
ของลูกหนี ้การค้ าซึง่ เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของยอดขายในแต่ละปี และการลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางลากเพื่อ
ขยายธุรกิจขนส่งในประเทศซึง่ ส่งผลให้ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทเพิ่มขึ ้น
หนี ้สินของบริษัทประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 70-85 โดยมีสว่ นประกอบ
หลักได้ แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินและเจ้ าหนี ้การค้ า สําหรับหนี ้สินไม่หมุนเวียนคิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 15-30 ของหนี ้สินรวม โดยมีสว่ นประกอบหลักได้ แก่ หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี ้สินรวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 195.00 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น 240.01 ล้ านบาท, 296.58 ล้ านบาท และ 325.25 ล้ านบาท ณ สิ ้น
ปี 2555, 2556 และสิ ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในแต่ละปี
เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าที่เติบโตขึ ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้น และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึง่ เพิ่มขึ ้นจาก
ความต้ องการใช้ เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้นและการลงทุนซื ้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก
ณ สิ ้นปี 2554, 2555, 2556 และสิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 38.57 ล้ านบาท,
121.64 ล้ านบาท, 163.25 ล้ านบาท และ 164.61 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เกิดจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นตามผลประกอบการที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ประกอบกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วจาก 50.00 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น 81.25 ล้ านบาทในปี 2555 และในปี 2556 บริษัทมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 105.00 ล้ านบาท และมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่เกิดจากการขายหุ้นเพิ่มทุนในปี 2555 เท่ากับ 48.75
ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นสําหรับผลประกอบการประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ
0.0462 บาทต่อหุ้น เป็ นจํานวนเงิน 15.00 ล้ านบาท และประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ
งวด 6 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.0308 บาทต่อหุ้น เป็ นจํานวนเงิน 10.00 ล้ านบาท
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บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
2. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคลากร
3. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
5. ความเสี่ยงจากการเปิ ดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
6. ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริ หารงาน
7. ความเสี่ยงในเรื่ องตลาดรองสําหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์
นักลงทุนสัมพันธ์ : นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-4737375-9 ต่อ 300
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