บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 04/62
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่ อง

ค าอธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การของ บริ ษั ท เอ็ น ซี แ อล อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล โลจิ สติ ก ส์ จ ากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย สาหรับงวด 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลีย่ นแปลงเกินกว่าร้ อยละ 20

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“กลุม่ บริ ษัท”) ขอชี ้แจงคาอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริ ษัท มีกาไรสุทธิ 3.16 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.26 ของรายได้ จากการให้ บริ การและรายได้ จากการขายซึ่ง
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่เคยรายงานมีผลขาดทุนสุทธิ 7.60 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 141.53
เมื่อเปรี ยบเทียบงบการเงินสาหรับงวด 12 เดือน แต่ละบริ ษัท มีรายได้ และผลประกอบการดังนี ้

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)(“บริ ษัทฯ”หรื อ “NCL”) มีรายได้ สาหรับปี 2561 ลดลง
จากปี ก่อนเล็กน้ อย ประมาณร้ อยละ 1.49 เนื่องจากช่วงต้ นปี สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดี โดยบริ ษัทฯ พยายามติดตามและ
ปรับกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายตลอดทังปี
้ ทาให้ มียอดขายเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ไตรมาสสองเป็ นต้ นมา ผลจากการปรับกลยุทธ์ และ

ควบคุมต้ นทุนทาให้ บริ ษัท ฯ มีกาไรขัน้ ต้ นเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้ อยละ 0.84 และส่งผลให้ บริ ษัท ฯ มีกาไรสุทธิ 6.40 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 41.01
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีรายได้ และกาไรขันต้
้ นสาหรับปี 2561 เพิ่มขึ ้นจาก
ปี ก่อน เนื่องจากปี 2561 NCL SINGAPORE ขยายฐานลูกค้ าได้ มากขึ ้น ประกอบกับได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าเดิมทาให้
สามารถเพิ่มยอดขายได้ มาก และในระหว่างปี NCL SINGAPORE ขยายส่วนงานขนส่งแบบ LCL Shipment (Less than
Container Load ทาให้ มีรายได้ และกาไรในส่วนงานดังกล่าวเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ NCL SINGAPORE กาไรสุทธิที่ดีขึ ้นจากปี ก่อน
มากถึงร้ อยละ 222.59

บริ ษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด เดิมชื่อ บริ ษัท เลเจนด์ ชิปปิ ง้ (ไทยแลนด์) จากัด (“LG (TH)”) ซึง่ บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 60 มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง โดยมีต้ คู อนเทนเนอร์ เป็ นของตนเอง LG (TH) มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 59.95 ล้ านบาท แต่กาไรขันต้
้ นลดลงจากปี ก่อน จานวน 2.64 ล้ านบาท เนื่องจาก LG (TH) สามารถบริ หารจัดการตู้คอน
เทนเนอร์ ได้ ดีขึ ้น แต่ยอดรายได้ ไม่ดีนกั เนื่องจากการแข่งขันทางด้ านราคาในตลาด และ LG (TH) ไม่สามารถต่อรองต้ นทุน
ได้ มากนัก เนื่องจากสายเรื อมีการควบรวมกันมากในปี นีม้ าก ส่งผลให้ มีขาดทุนสุทธิ 1.35 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ LG (TH) มีการ
ติ ด ตามความเคลื่อ นไหวของตลาดอย่างใกล้ ชิดเพื่อ ปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ ท างการตลาดให้ ทั นเวลา เพื่ อ ให้ LG (TH) มี ผล
ประกอบการที่ดีขึ ้นต่อไป
บริ ษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) ซึ่งเดิมบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 43.84 ต่อมาในเดือน
สิงหาคม 2560 บริ ษัท SSK ลดทุนทาให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 75.35 ซึ่งหลังจากที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ วได้
เข้ าไปเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของ SSK ทาให้ SSK มีผลประกอบการดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยในปี 2561 มี
กาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น 1.79 ล้ านบาท และกาไรขาดทุนสุทธิ ดีขึ ้นจากงวดก่อน 23.03 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ในงบการเงินรวมปี 2560 มีกาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน โดยวิธีปันส่วนราคาซื ้อ (Purchase
Price Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น SSK จานวน 6.84 ล้ านบาท

Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึ่งดาเนินธุรกิจให้ เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เดิ มบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 70 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 บริ ษัทฯ จาหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทังจ
้ านวนในราคาทุน
เนื่ อ งจากกองทุน Buss Capital Fund Singapore ซึ่ ง เป็ น ผู้ส นับ สนุน เงิ น ทุน หมุน เวี ย นในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประสบภาวะ
ล้ มละลายโดยมีห้ ุนสามัญ 140,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 เหรี ยญสิงคโปร์ รวมเป็ นเงิ นทัง้ หมด 140,000 เหรี ยญ
สิงคโปร์ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ ของ Legend Shipping PTE. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เป็ น
ผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิ ้นสุดการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัท Legacy มีผลขาดทุนสะสม และ
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องแบกภาระค่าใช้ จ่าย ค่าดาเนินการ และ ภาวะขาดทุนสะสมที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตทังนี
้ ้ในบริ ษัทฯ ได้
รวมผลกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จานวน 0.13 ล้ านบาท ในงบการเงินรวม
บริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ายาล้ างไตและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเดิม
บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 44.44 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีผลให้ บริษัท
ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนเงินลงทุนร้ อยละ 52.80 จึงทาให้ บริ ษัท GWM เปลีย่ นจากบริ ษัทร่วมเป็ นบริ ษัทย่อยในปี
2561 รายได้ ของ GWM สาหรับปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 59.74 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 160.63 เนื่องจากในช่วงต้ นปี
2560 บริ ษัท GWM มีรายได้ จากการขายเวชภัณฑ์อย่างเดียว เพราะอยู่ในระหว่างการสร้ างโรงงานผลิตน ้ายาล้ างไต หรื อที่
เรี ยกว่าน ้ายา A และ B ซึง่ สามารถผลิตและเริ่ มจาหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 จึงทาให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นตามลาดับ
และมีผลกาไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 15.12 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 345.20 ส่วนกาไรขาดทุนสุทธิสาหรับ ปี 2561 มี
ผลกาไรเท่ากับ 0.7 ล้ านบาท ซึ่งดีขึ ้นจากปี ก่อนที่ขาดทุน 0.54 ล้ านบาท เนื่องจากปี ก่อนบริ ษัท GWM เพิ่งเริ่ มประกอบการ
และสามารถจาหน่ายน ้ายาได้ ช่วงกลางปี จึงมีคา่ ใช้ จ่ายในการจัดตังและก่
้
อสร้ างโรงงาน ส่วนปี นี ้ GWM เริ่ มมีผลกาไรสุทธิ ซึ่ง
คาดว่าจะมีผลประกอบการดีขึ ้นตามลาดับ

ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2561บริ ษั ท NCL SINGAPORE ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯได้ ด าเนิ น การจัด ตัง้ NCL
International Logistics USA Inc. (“NCL USA”) ในประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่งดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศโดยมี
รายได้ และกาไรขันต้
้ นระหว่างปี จานวน 20.18 ล้ านบาท และ 4.88 ล้ านบาท ตามลาดับ แต่ยงั มีขาดทุนสุทธิ เนื่องจากในช่วง
ก่อตัง้ NCL USA มีคา่ ใช้ จ่ายในการก่อตังบริ
้ ษัท และค่าใช้ จ่ายของบุคลากรที่บริ ษัทต้ องจัดเตรี ยมให้ พร้ อมก่อนดาเนินงาน ทังนี
้ ้
NCL USA คาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นในอนาคต

ในเดือนกรกฎาคม 2561บริ ษัท NCL SINGAPORE ซึ่งเป็ นบริ ษัทฯ ย่อยของบริ ษัทฯได้ ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อย 3
บริ ษัท ดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ ดังนี ้
1. จัด ตัง้ Qingdao National Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ในประเทศจี น ซึ่ง ถื อ หุ้น ร้ อยละ
100ในระหว่างปี มีรายได้ และ กาไรขันต้
้ น จานวน 12.24 ล้ านบาท และ 2.07 ล้ านบาท ตามลาดับ และมีผลขาดทุน
สุทธิ 1 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงก่อตัง้ NCL-Qingdao มีค่าใช้ จ่ายในการก่อตังบริ
้ ษัท และค่าใช้ จ่ายของบุคลากรที่
บริ ษัทต้ องจัดเตรี ยมให้ พร้ อมก่อนดาเนินงาน
2. ได้ เข้ าลงทุนใน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited(“NCL-Vietnam”) โดยผ่านการทาสัญญาเงินให้ ก้ ู
แปลงสภาพ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นเทียบเท่าร้ อยละ 100 มีรายได้ และ กาไรขันต้
้ นในระหว่างปี จานวน 8.72 ล้ าน
บาท และ 3.57 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีผลกาไรสุทธิจานวน 0.16 ล้ านบาท
3. ได้ เข้ าลงทุนใน PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA (“NCL-Indonesia”) โดยผ่านการทาสัญญาเงินให้ ก้ แู ปลง
สภาพ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นเทียบเท่าร้ อยละ 60 มีรายได้ และ กาไรขันต้
้ นในระหว่างปี จานวน 19.84 ล้ านบาท
และ 2.56 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีผลขาดทุนสุทธิ ตามสัดส่วนที่ลงทุน จานวน 0.52 ล้ านบาทซึ่ง NCL-Indonesia
คาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ ้น ตามลาดับ
บทสรุป
รายได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งรวมเท่ากับ
1,119.14 ล้ านบาทซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนในอัตราร้ อยละ14.66 สาเหตุเกิดจากรายได้ ในปี 2561 รวมธุรกิจขนส่งในประเทศทาง
บกซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยในช่วงปลายปี 2560 บริ ษัทย่อยเดิมทังในและต่
้
างประเทศมีผลประกอบการที่ดีขึ ้น และบริ ษัทย่อยที่ก่อตัง้
เพิ่มในระหว่างปี 2561 ในประเทศสหรัฐอเมริ กา จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม เริ่ มมีผลประกอบการในปี นี ้ ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ น
จากการให้ บริ การขนส่งเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 8.82
ในระหว่างปี 2561 งบการเงินรวม ได้ รวมธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ายาฟอกไตและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งมีรายได้ รวมจากการขาย 84.43 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ น 17.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 20.44 จึงทาให้ รายได้ จากการให้ บริ การและจากการขายปี 2561 รวม 1,203.57 ล้ านบาท และกาไรขันต้
้ นรวม 227.09
ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 23.31 และร้ อยละ 17.77 ตามลาดับ

ผลประกอบการสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริ ษัท มีกาไรสุทธิ 3.16 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.26
ของรายได้ จากการให้ บริ การและรายได้ จากการขายซึง่ ผลประกอบการดีขึ ้นจากปี ก่อนที่มผี ลขาดทุนสุทธิจานวน 7.60 ล้ านบาท
เนื่องจาก
1. ปี 2560 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัทร่ วมเอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) จานวน 9.47 ล้ านบาท
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตัวลง ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการขนส่งในประเทศต้ องแข่งขันสูง และหยุดการ
ขนส่งปูนผงเนื่องจากฝ่ ายบริ หารประเมินแล้ วว่ารายได้ ไม่ค้ มุ กับงานที่รับทา ซึ่งทาง SSK ได้ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และ
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2560 ทาให้ บริ ษัทร่วม SSK กลายเป็ นบริ ษัทย่อย และบริ ษัทฯมีสดั ส่วน
การถือหุ้นเป็ น 75.35% โดยหลังจากเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของ SSK
ทาให้ SSK มีผลประกอบการดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญในปี 2561 ซึ่งผู้บริ หารเล็งเห็นว่าเมื่อปรับโครงสร้ างสมบูรณ์แล้ ว
SSK จะมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นตามลาดับ
2. ปี 2560 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) จานวน 2.41 ล้ านบาท เนื่องจากต้ นปี
2560 อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างโรงงานและเครื่ องจักร ซึ่ง GWM เริ่ มผลิต และจาหน่ายน ้ายาล้ างไตปลายเดือน
กรกฎาคม 2560 ทาให้ มีผลประกอบการดีขึ ้นโดยในช่วงต้ นปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อหุ้นบริ ษัท GWM เพิ่มจากผู้ถือหุ้น
ท่านหนึ่ง มีผลให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2561 บริ ษัท GWM มีผลประกอบการเป็ นบวก ทาให้ ไม่มี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท GWM
3. ปี 2561 กลุม่ บริ ษัท มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นประมาณ 37.05 ล้ านบาทเนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายในธุรกิจขนส่งใน
ประเทศทางบก และค่าใช้ จ่ายของธุรกิจผลิตน ้ายาล้ างไตรวมอยูด่ ้ วย โดยปี 2560 ไม่มีเนื่องจากเป็ นบริ ษัทย่อยในปี นี ้
ประกอบกับในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ขยายการลงทุนในต่างประเทศทังในประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา จีน อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม จึงมีค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทย่อยเดิม และที่ก่อตังเพิ
้ ่มในระหว่างปี อยู่ในช่วงการ
ขยายงานทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ คาดหวังว่าภายหลังจากการดาเนินงานของ
บริ ษัทย่อยเต็มกาลังตามเป้าหมายแล้ วจะส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัท มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ ้นตามลาดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล, นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

