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         วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

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

และบริษัทยอ่ย ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เปลี่ยนแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20    

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

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

วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 8.18  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของรายได้จากการให้บริการ ซึง่ขาดทนุสทุธิของบริษัทฯ 

ลดลงจากปีก่อน 72.43 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.53  ซึง่มีสาเหตท่ีุส าคญั ๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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หน่วย : ล้านบาท 

Y'2015 Y'2016



 

รายได้  

 ส าหรับในงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวมเทา่กบั 985.61 
ล้านบาท  ซึง่ลดลงในอตัราร้อยละ 8.28 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจาก รายได้คา่บริการจดัการขนสง่สินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ครบ
วงจร จากทา่เรือระนองประเทศไทยไปยงั ทา่เรือยา่งกุ้งประเทศพมา่ ลดลงจากปี 2558 ทัง้จ านวน เน่ืองจากในปี 2559 บริษัท
ไมมี่รายได้ในสว่นนีแ้ล้ว สว่นรายได้จากธุรกิจบริหารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศมีการใช้บริการลดลง ซึง่เป็นผลมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจชะลอประกอบกบัมีการแข่งขนัทางด้านราคาเพิ่มสงูขึน้ โดยบริษัทฯ ยงัคงมุง่เน้นการให้บริการขนสง่ท่ีคลอบ
คลมุเพ่ือให้กลุม่ลกูค้าเดิมและกลุม่ลกูค้าใหมข่องบริษัทฯ มาใช้บริการของบริษัทฯได้มากขึน้ อยา่งไรก็ดี บริษัทยอ่ยในประเทศ
สิงคโปร์ก็มียอดรายได้ท่ีเพิ่มสงูขึน้จากงวดเดียวกนัปี 2558 ซึง่เกิดจากการขยายฐานลกูค้าเพิ่มมากขึน้ และประกอบกบัในช่วง
ต้นปี 2559  บริษัทฯ ลงทนุในกิจการร่วมค้า บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั ซึง่ด าเนินกิจการขนสง่ทางบกโดยใช้
รถหวัลาก และบริษัทฯ ได้โอนหวัลากและหางพว่งให้บริษัทดงักลา่วเพื่อด าเนินการขนสง่ในประเทศ จงึท าให้ยอดรายได้จาก
การขนสง่ในประเทศในปี 2559 ลดลง  
 
ขาดทนุสทุธิ 

 ส าหรับในงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  กลุ่มบริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 8.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
0.87 ของรายได้จากการให้บริการ  ซึง่ลดลงจากปีก่อน 72.43 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.53 เน่ืองจาก 

1. บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากสาเหตขุ้างต้น แต่มีก าไรขัน้ต้นมากขึน้เน่ืองจากมีการจดัการบริหารต้นทนุท่ีดีขึน้ สง่ผลให้
บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 16.75 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ปีก่อน ในอตัราร้อยละ 120.29   ซึ่งมีสาเหตหุลกั ๆ อีกประการคือ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีลดลง ประมาณ 72.51 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2558  บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจากการเร่ิมต้นการให้บริการรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยเป็นการรับ
บริการจดัการขนส่งสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ครบวงจร จากท่าเรือระนองประเทศไทย ไปยงั ท่าเรือย่างกุ้ งประเทศ
พม่า ซึง่ในปี 2559 ไม่มีค่าใช้จ่ายในสว่นนีแ้ล้ว ประกอบกบัในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายขาดทนุจากการตดัจ่ายเงินประกนั
จากโครงการท่าเรือระนองจ านวน 19.92 ล้านบาทและรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 
32.75 ล้านบาท ซึง่ในปี 2559 ไมมี่คา่ใช้จ่ายในสว่นนีแ้ล้วเช่นกนั  



 
2. บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั (บริษัทย่อย)  มีขาดทนุสทุธิตามอตัราสว่นท่ีบริษัทฯ ลงทนุ 10.58 ล้านบาท 

เน่ืองจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล โดยเป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เอง 
และเป็นตวัแทนแต่งตัง้จากต่างประเทศในการน าเข้าและสง่ออกสินค้าไปยงัต่างประเทศ เร่ิมจดัตัง้ในช่วงต้นปี 2559 
ท าให้มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อตัง้ และด าเนินการในช่วงปีแรก ประกอบเป็นการเปิดตลาดใหม่ท าให้ต้องแข่งขนั
ทางด้านราคา เพ่ือแนะน าบริการของบริษัท และสร้างความน่าเช่ือถือให้ลกูค้า จงึจ าเป็นต้องลดราคาในช่วงเร่ิมแรก 

3. บริษัทฯ รับส่วนแบ่งขาดทนุจากการลงทนุในกิจการร่วมค้า บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 14.32 ล้าน
บาท เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศท่ีหดตวัลง ท าให้ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศต้องแข่งขนัสงู และลกูค้า
หลกัของของกิจการร่วมค้าเป็นพืชผลทางการเกษตรซึ่งราคาตกต ่า และปูนซีเมนต์ท่ีการก่อสร้างลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ ท าให้กิจการต้องลดราคาเพ่ือรักษาลกูค้าไว้ อีกทัง้มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อตัง้และด าเนินการในช่วงปี
แรก 

 
 บริษัทฯ ได้หยุดให้บริการงานขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังเมืองย่างกุ้ งประเทศเมียนมาร์ ตัง้แต่วันท่ี 16 
กรกฏาคม 2558 
 
   
 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ, นางสาวเนติรัด สงัข์งาม) 
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