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                             บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
         NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ท่ี NCL-M 03/64 

         วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากัด 

(มหาชน)  และบรษิัทยอ่ย ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  เปล่ียนแปลงเกินกวา่รอ้ยละ 20    

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จง

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ฯ ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี             

31 ธนัวาคม 2563   

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีก าไรสทุธิ 8.38 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้

จากปีก่อน 21.23 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 165.21 แมว้า่ในปีนีมี้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบ

เช่นกนั ดงัเห็นไดจ้ากรายไดท่ี้เกิดขึน้ในปีนีข้องลกูคา้ท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักล่าวใชบ้ริการขนส่ง

ลดลง ซึ่งส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบริษัทลดลง แตบ่ริษัทฯ พยายามหาแหล่งรายไดท้างอ่ืนเพ่ือชดเชยรายไดแ้ละ
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ก าไรขัน้ตน้ท่ีลดลงและลดคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ เพ่ือใหบ้ริษัทมีผลก าไรสทุธิท่ีดีขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษัทมีรายไดอ่ื้น

เพิ่มขึน้จากงานโปรเจ็ค พิเศษ 11.07 ลา้นบาท จากการใหเ้ช่ารถหวัลาก-หางพ่วง และตูค้อนเทนเนอร ์ เพิ่มขึน้

จากปีก่อนรวมประมาณ 3.12 ลา้นบาท และดอกเบีย้รบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย เพิ่มขึน้จากปี

ก่อนจ านวน 6.44 ลา้นบาท ประกอบกับการลดค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลงจากปีก่อน 24.62 ลา้นบาท 

จงึท าใหง้บการเงินเฉพาะของบรษิัทมีผลก าไรสทุธิ 8.38 ลา้นบาท 

 
 

งบการเงินรวม กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่ง ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เท่ากับ 780.76 ลา้นบาท ซึ่งลดลงปีก่อน 372.24 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 32.28  ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีก าไร

ขั้นต้นลดลง 86.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.71 เน่ืองจากในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้

คณะกรรมการบรษิัทฯ ตดัสินใจยกเลิกการลงทนุในบรษิัทย่อยท่ีเวียดนาม เมืองนิงโบประเทศจีน และอินโดนีเซีย

ในระหวา่งปี 2563 เพ่ือลดผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากสถานการณด์งักลา่ว ประกอบกบัในปี 2563 ไมมี่ผล

ประกอบการของบริษัทย่อยบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากัด (ในประเทศไทย) และบริษัท เอสเอสเค 

อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ  ากดั (ประกอบการขนส่งในประเทศโดยใชร้ถหวัลากและหางพ่วง) รวมอยู่ดว้ย เน่ืองจาก

บริษัทไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนทัง้จ  านวนของทัง้สองบริษัทในระหว่างปี 2562 จึงส่งผลใหร้ายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้

ลดลง 
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กลุม่บรษิัทฯมีรายไดจ้ากการขาย ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 103.18 ลา้นบาท เกิด

จากบริษัทย่อย  บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด (“GWM”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาลา้งไตและ

เวชภณัฑต์า่ง ๆ ซึ่งลดลงจากปีก่อน 13.82 ลา้นบาท แตบ่ริษัทสามารถบริหารจดัการตน้ทนุการผลิตและตน้ทุน

ขายไดดี้ขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัท มีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 2.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.62 และมีก าไรสุทธิตาม

สดัสว่นท่ีบรษิัทถือหุน้ จ  านวน 2.41 ลา้นบาท 

 

 
 

เม่ือรวมรายไดท้ัง้สองเขา้ดว้ยกนัสง่ผลใหก้ลุม่บริษัทมีรายไดร้วม 883.95 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน
รอ้ยละ 30.40 และมีก าไรขัน้ตน้รวม 172.34 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อนรอ้ยละ 32.82 

ผลประกอบการส าหรบัปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 26.07 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 2.95 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดจ้ากการขาย ซึ่งลดลงจากปีก่อนท่ีมีผลก าไรสุทธิ 
11.06 ลา้นบาท เน่ืองจากก าไรขัน้ตน้ของการใหบ้ริการขนสง่ของกลุ่มบริษัทลดลงตามสาเหตขุา้งตน้ ประกอบ
กับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 คณะกรรมการบริษัทไดซื้อ้หน่วยงานธุรกิจใหม่ภายใตก้ารด าเนินงานของ
บริษัทย่อยในสิงคโ์ปร ์(LG Container Line PTE LTD.) ซึ่งในปีนีมี้ค่าใชจ้่ายและตน้ทุนในการปรบัโครงสรา้ง
ธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าว ท าใหเ้กิดผลขาดทนุในปี 2563 จ านวน 39.23 ลา้นบาท โดย
ตน้ทนุจากการปรบัโครงสรา้งนีแ้ลว้เสร็จในปีปัจจบุนั และจะเห็นผลก าไรของบริษัทย่อยดงักล่าวในปี ตอ่ ๆ ไป 
ซึ่งหากไม่รวมผลขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งจะเห็นไดว้่ากลุ่มบริษัทฯมีผลก าไรสทุธิ ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 
6.58 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.74 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดจ้ากการขาย  
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โดยในปีนีค้ณะกรรมการบริษัทตดัสินใจปิดบรษิัทย่อยในประเทศเวียดนาม และหยดุการด าเนินกิจการ

ของบริษัทย่อยในประเทศจีน และขายเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือหยุดผลขาดทุนในระยะยาวท่ีอาจ
เกิดขึน้จากผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพ่ือรกัษาผลประโยชน์
ของบริษัท และตอ่ผูถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงเฝา้ติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดเพ่ือปรบักลยุทธ ์
การบรหิารงาน และแกไ้ขสถานการณต์อ่ไป 

 
 

 
                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

               (นายกิตต ิพวัถาวรสกลุ, นางสาวเนตริดั สงัขง์าม) 


