
 
 

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

 

ที่ NCL-M 04/61 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

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

และบริษัทยอ่ย ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เปลีย่นแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20    

 เรียน      กรรมการผู้จดัการ 

           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

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

วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

  งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 มีก าไรสทุธิจาก 4.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  0.63 ของรายได้จากการให้บริการ ซึง่

หากไม่ค านึงถึงรายได้พิเศษในปี 2559 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนจากผลการด าเนินงานปกติ  ส่วน

ก าไรสทุธิหากรวมรายได้พิเศษ ก าไรสทุธิปี 2560 ลดลงจากปีก่อน 12.21 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 72.89  สาเหตหุลกัเกิด

จากปีก่อนมีรายได้พิเศษจากการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการแยกธุรกิจหวัลากหางพว่งออกไป ท าให้บริษัทมีรายได้คา่เช่าและ

รายได้จากการขายสนิทรัพย์จากการปรับโครงสร้างดงักลา่วรวมประมาณ  17 ล้านบาท  

 

 
 

งบการเงินรวม กลุม่บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 7.60  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของรายได้จากการให้บริการ ซึง่ขาดทนุ

สทุธิของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจากปีก่อน 0.58 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.04  สาเหตจุากงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กลา่ว

ไว้ข้างต้น รวมกบังบการเงินของบริษัทยอ่ย และสว่นแบง่ก าไรขาดทนุจากบริษัทร่วมดงันี  ้



 
 

1. บริษัทย่อย บริษัท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขาดทุน 2.39 ล้านบาท เนื่องจากการปรับโครงสร้างฝ่าย

การตลาดของบริษัทฯ ใหม ่และหนีส้ญูระหวา่งประเทศประมาณ 6 หมื่นเหรียญดอลลา่ร์สงิคโปร์ 

2. บริษัทย่อย บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด มีผลประกอบการดีขึน้จากปี 2559 ที่ขาดทุนประมาณ 10.58 

ล้านบาท เป็นก าไรในปี 2560 ประมาณ 0.69 ล้านบาท ซึง่บริษัทรับผลก าไรตามสดัสว่นท่ีลงทนุร้อยละ 60 เป็นจ านวน 

0.41 ล้านบาท 

3. บริษัทย่อย บริษัท Legacy Asia Capital Pte.Ltd. มีผลประกอบการดีขึน้จากปี 2559 ที่ขาดทุนประมาณ 0.47 ล้าน

บาท เป็นก าไรในปี 2560 ประมาณ 0.39 ล้านบาท ซึ่งบริษัทรับผลก าไรตามสดัส่วนที่ลงทุนร้อยละ 70 เป็นจ านวน 

0.26 ล้านบาท 

4. บริษัทร่วม บริษัท เกรซ วอเทอร์เมด จ ากดั (“GWM”)   ผลิตและจ าหน่ายน า้ยาล้างไต ก่อตัง้ในเดือนสิงหาคมปี 2559 

โดยมีผลขาดทนุจากประกอบการปี 2560 จ านวน 5.42 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทนุตามสดัสว่นที่ลงทนุ 44.44% 

เป็นจ านวน 2.41 ล้านบาท เนื่องจาก GWM เร่ิมลงทุนและก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2560 จึงยงัคงมี

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อสร้าง และขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่ง GWM เร่ิมผลิต และจ าหน่ายน า้ยาล้างไตปลายเดือน

กรกฎาคม 2560 และมีผลประกอบการดีขึน้ตามล าดบั 

5. บริษัทร่วม บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“SSK”)  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 14 สิงหาคม 

2560 บริษัท รับรู้ผลขาดทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น 43.84% เป็นจ านวน  9.47 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจการขนสง่ปนูมี

อตัราก าไรไมด่ีนกั ซึง่ทางบริษัทฯได้ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ และโครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2560 ท าให้

บริษัทร่วม SSK กลายเป็นบริษัทยอ่ย และบริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็น 75.35% โดยหลงัจากเปลีย่นสดัสว่นการถือ

หุ้นแล้ว บริษัทฯ รับสว่นแบ่งขาดทนุตามอตัราสว่นการถือหุ้นใหม่ จ านวน 5.14 ล้านบาท เนื่องจากช่วงแรกที่บริษัทฯ 

เปลี่ยนแปลงกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ SSK มีต้นทนุในการเปลี่ยนแปลงในช่วงเร่ิมต้น จึงท าให้ SSK ยงัขาดทนุ

อยู ่ซึง่ผู้บริหารเลง็เห็นวา่เมื่อปรับโครงสร้างสมบรูณ์แล้ว SSK จะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ตามล าดบั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก าไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน โดยวิธีปันส่วนราคาซือ้ (Purchase Price 

Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น SSK จ านวน 6.84 ล้านบาท 

6. บริษัทร่วม บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากดั จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 เพื่อเป็นตวัแทนสายการเดินเรือ ซึง่บริษัทฯ 

รับสว่นแบง่ก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 0.14 ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และ งบการเงินรวมมีสถานการณ์และผลประกอบการดีขึน้ ซึ่งบริษัทฯ คาดหวงัว่าภาย

หลงัจากการปรับปรุงโครงสร้างตา่ง ๆ สมบรูณ์แล้วจะสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดียิ่งขึน้ตามล าดบั  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ, นางสาวเนติรัด สงัข์งาม) 


