
 
 

 บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ที่ NCL-M 10/62 

         วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)                      

และบริษัทยอ่ย ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  เปลีย่นแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20    

เรียน   กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงค าอธิบายและ

วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562   

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 มีก าไรสทุธิ 1.15 ล้านบาท ซึ่งดีขึน้จากงวด

เดียวกนัปีก่อนที่มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 2.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึน้ 2.63 ล้านบาท จากการ 

ให้บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานขนสง่ในประเทศ  แม้ว่ารายได้ค่าบริการขนสง่จะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ท าให้

ก าไรขัน้ต้นลดลงจากปีงวดเดียวกนัปีก่อนประมาณ 1.52 ล้านบาท แต่บริษัทยงัคงมีก าไรสทุธิส าหรับงวดโดยเพิ่มขึน้จากปีก่อน

ร้อยละ 141.41 



 
 

 
 

งบการเงินรวม กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนสง่ ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เทา่กบั 

298.12 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันปีก่อน 36.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.13 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น

เพิ่มขึน้ 11.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.96 เนื่องจากในปี 2562 มีผลประกอบการของบริษัทยอ่ยที่จดัตัง้เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกันปีก่อน จ านวน 5 บริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เมืองชิงเต่า และเมืองนิงโบ 

ประเทศจีน มีรายได้รวม 43.32 ล้านบาท สง่ผลให้มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 8.60 ล้านบาท ประกอบกบับริษัทย่อย แอล จี คอนเทน

เนอร์ ไลน์ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เปิดใหม่เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นตวัการในการขนส่งโดยมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นของ

ตนเอง ซึง่เดิมอยูภ่ายใต้การด าเนินงานของบริษัทยอ่ยประเทศไทย สว่นบริษัทยอ่ยในประเทศไทย  จะมีรายได้และต้นทนุเฉพาะ

สว่นที่รับเป็นตวัแทน และกิจกรรมขนสง่ในประเทศเทา่นัน้ เมื่อน ารายได้ของทัง้ 2 บริษัทรวมกนั เปรียบเทียบกบัปีก่อน มีรายได้

และต้นทนุลดลง แตก่ าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 2.41 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจดัการตู้คอนเทนเนอร์หมนุเวียนได้ดีขึน้ 

กลุม่บริษัทฯมีรายได้จากการขาย ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากบั 28.32 ล้านบาท เกิดจาก

บริษัทยอ่ย  บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั (“GWM”) ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้ยาล้างไตและเวชภณัฑ์ตา่ง ๆ  ซึง่เพิ่มขึน้

จากงวดเดียวกนัปีก่อน 20.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 281.63 สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 5.14 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 362.18 เนื่องจาก บริษัท GWM เป็นบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทตัง้แต่เดือนมีนาคม 2561  ผลประกอบการจึงน ามา

รวมในงบการเงินรวมส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ได้เพียงเดือนเดียว แตใ่นปีนีม้ีผลประกอบการทัง้ 3 เดือน 

รวมอยู่ในงบการเงินรวม ประกอบกบัยอดการขายน า้ยาและภณัฑ์ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้มาก เนื่องจากบริษัทเป็นที่รู้จกัมากขึน้และ

สามารถขยายฐานลกูค้าได้เพิ่มขึน้มากซึง่สง่ผลให้มีก าไรสทุธิตามสดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น จ านวน 1.04 ล้านบาท 

 



 
 

  
เมื่อรวมรายได้ทัง้สองเข้าด้วยกันส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 326.43 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 

21.52 และมีก าไรขัน้ต้นรวม 69.08 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 31.11 
ผลประกอบการส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม  2562 กลุม่บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 8.12 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 2.49 ของรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย เนื่องจาก 
1. มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้รวม 16.86 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5 

บริษัท รวม 9.52 ล้านบาทเนื่องจากอยูใ่นช่วงเร่ิมต้น และขยายงาน มีคา่ใช้จ่ายของ GWM ที่เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ปีก่อน 2.92 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายของบริษัทยอ่ย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 1.92 ล้านบาท เนื่องจากขยายงานสว่น 

LCL  ท าให้มีพนกังานเพิ่มขึน้ และมีการย้ายส านกังานเพื่อรองรับการขยายงานท าให้มีค่าใช้จ่ายในการย้ายและตดั

จ าหน่ายส่วนปรับปรุงส านกังานเดิมทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดหวงัว่าภายหลงัจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยเต็มก าลงั

ตามเปา้หมายแล้วจะสง่ผลให้กลุม่บริษัท มีผลประกอบการท่ีดียิ่งขึน้ตามล าดบั 

2.  คา่ใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึน้จากปีก่อนทัง้จ านวนคือ 7.45 ล้านบาท เกิดจาก 

 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย คืนรถผสมปนู จ านวน 10 คนั ท่ีอยู่

ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินให้บริษัทลิสซิ่ง เนื่องจากบริษัทย่อยต้องการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยเน้นท า

ธุรกิจขนสง่ในสว่นที่มีความช านาญเป็นหลกั จึงได้ตดัจ าหน่ายรถผสมปูนทัง้หมดออกจากบญัชีทรัพย์สิน 

และหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน ท าให้มีผลขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ย 2.60 ล้านบาท และรับรู้ผล

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเพิ่มเติมในงบการเงินรวม 3.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรถดงักล่าวแสดง

มลูคา่ยตุิธรรมสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ  

 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (“SSK”) โอนสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รอการขาย ส าหรับรถหวั

ลากหางพ่วงที่ SSK ใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งมีมูลค่าตามบญัชี สงูกว่ามูลค่ายุติธรรม จึงท าให้เกิดผล

ขาดทนุจากการด้อยค่าจ านวน 1.40 ล้านบาท บริษัทจะท าการขายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ที่เกิด

จากการใช้รถไมเ่ต็มที่ ซึง่ฝ่ายบริหารเลง็เห็นแล้ววา่หากด าเนินการขายจะก่อให้เกิดภาระต้นทนุ และผลเสีย

หายแก่บริษัทในอนาคต  

 

                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ, นางสาวเนติรัด สงัข์งาม) 

 


