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

 

ที่ NCL-M 21/61  

8 พฤศจิกายน 2561 

 

เร่ือง  ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)                      
และบริษัทยอ่ย ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  เปลีย่นแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20    

เรียน  กรรมการผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

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

วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561   

 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 2.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย ซึง่เพิ่มขึน้

จาก ณ ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่เคยรายงานมีผลขาดทนุสทุธิ 6.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 146.37  

ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯได้ลดทนุ

จดทะเบียนโดยเป็นการลดทนุของผู้ ร่วมทนุอีกฝ่ายหนึง่ มีผลให้สญัญาร่วมทนุสิน้สดุลง และบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 75.35 โดยในไตรมาสสามปี 2560 บริษัทฯ ยงัไม่ได้รับหนงัสือประเมินมลูค่ายตุิธรรมจากผู้ประเมินอิสระจึง

ยงัไมไ่ด้บนัทกึก าไรจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ บริษัทฯได้รับหนงัสอืประเมินมลูคา่ยตุิธรรมดงักลา่วในเดือนธันวาคม 

2560 ดงันัน้งบก าไรขาดทนุส าหรับไตรมาสสามปี  2560 ที่น ามาเปรียบเทียบใหม ่จึงต้องปรับปรุงเสมือนหนึง่วา่บริษัทฯ ได้ทราบ

ราคายตุิธรรมตัง้แตว่นัท่ีเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ โดยรับรู้ก าไรจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงินลงทนุเพิ่มในงวด 9 เดือน ปี 

2560 จ านวน 6.84 ล้านบาท ส่งผลให้ภายหลงัการปรับปรุงดงักล่าวบริษัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จ านวน 

0.16 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือนปี  2561 จะเห็นได้ว่าปี 2561 มีก าไร 2.98 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

2.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,762.50 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 
 

เมื่อเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวด 9 เดือน แตล่ะบริษัท มีรายได้และผลประกอบการดงันี ้
 

 
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) มีรายได้ส าหรับงวด 9 เดือน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
0.59 แตม่ีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากปีกอ่นถึงร้อยละ 6.85 เนื่องจากบริษัทฯ พยายามควบคมุต้นทนุและปรับกลยทุธ์ทางการตลาด
เพื่อเพิ่มก าไรขัน้ต้น และมีผลก าไรสทุธิลดลงจากปีก่อน 0.63 ล้านบาท เนื่องจากในระหวา่งปี 2561 บริษัทฯ มีการลงทนุเพิ่มใน
ตา่งประเทศจ านวนมาก ท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการเดินทางและคา่ที่ปรึกษาในการลงทนุเพิ่มขึน้ 
 NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีรายได้และก าไรขัน้ต้นส าหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึน้
จากปีก่อน และมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 300 เนื่องจากปีนีไ้ด้รับเงินมดัจ าคืนบางสว่นจากที่เคยตัง้ขาดทนุไว้ปีก่อน 
 

 
 
 บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั เดิมช่ือ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“LG (TH)”) ซึง่บริษัทฯ ถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 มีรายได้จากการให้บริการ และก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 35.36 ล้านบาท และ 1.16 ล้าน
บาทตามล าดบั และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.94 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างผู้บริหารและปรับเปลี่ยนกลยทุธ์
ทางการตลาดจึงท าให้มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ตามล าดบั 

บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (“SSK”) ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 43.84 ต่อมาในเดือน
สงิหาคม 2560 บริษัท SSK ลดทนุดงัที่กลา่วไว้ข้างต้นท าให้ บริษัทฯ ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 75.35 ซึง่หลงัจากที่บริษัทฯ เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่แล้วได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ SSK ท าให้ SSK มีผลประกอบการดีขึน้อย่างมีนยัส าคญั
โดยในงวด 9 เดือนปี 2561 มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 16.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 260.44 และก าไรขาดทนุสทุธิ ดีขึน้จากงวด
ก่อน 17.90 ล้านบาทซึง่ผู้บริหารเลง็เห็นวา่เมื่อปรับโครงสร้างและกลยทุธ์สมบรูณ์แล้ว SSK จะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

ทัง้นี ้ในงบการเงินรวม บริษัทฯ มีก าไรจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน โดยวิธีปันส่วนราคาซือ้ (Purchase 

Price Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น SSK จ านวน 6.84 ล้านบาท 
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Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึง่ด าเนินธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เดิมบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 

70 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ จ าหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ านวนในราคาทุน 

เนื่องจากกองทุน Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผู้ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจประสบภาวะ

ล้มละลาย โดยมีหุ้นสามัญ 140,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทัง้หมด 140,000 เหรียญ

สิงคโปร์ ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ของ Legend Shipping PTE. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งในประเทศสงิคโปร์ เป็น

ผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิน้สดุการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท Legacy มีผลขาดทนุสะสม และ

สง่ผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกภาระคา่ใช้จ่าย ค่าด าเนินการ และ ภาวะขาดทนุสะสม ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นีใ้นบริษัทฯได้

รวมผลก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุดงักลา่ว จ านวน 0.13 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด (“GWM”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาล้างไตและเวชภณัฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเดิม

บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 44.44 ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯได้ซือ้หุ้นเพิ่มจากผู้ ถือหุ้นรายหนึ่ง  มีผลให้

บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นเงินลงทุนร้อยละ 52.80 จึงท าให้บริษัท GWM เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัท

ยอ่ย ในปี 2561 รายได้ของ GWM ส าหรับงวด 9 เดือนเพิ่มขึน้จากปีก่อน 46.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 208.95 เนื่องจาก

ในช่วงต้นปี 2560 บริษัท GWM มีรายได้จากการขายเวชภณัฑ์อย่างเดียว เพราะอยู่ในระหวา่งการสร้างโรงงานผลิตน า้ยาล้าง

ไต หรือที่เรียกว่าน า้ยา A และ B ซึ่งสามารถผลิตและเร่ิมจ าหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 (ดังปรากฏในกราฟ

ด้านล่าง) จึงท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้ตามล าดบั และมีผลก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 11.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

595.87  สว่นก าไรขาดทนุสทุธิส าหรับงวด 9 เดือนปี 2561 มีผลขาดทนุเทา่กบั 0.15 ล้านบาท ซึง่ดีขึน้จากปีก่อนที่ขาดทนุ 4.82 

ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนบริษัท GWM เพิ่งเร่ิมประกอบการ และสามารถจ าหน่ายน า้ยาได้ช่วงกลางปี จึงมีค่าใช้จ่ายในการ

จดัตัง้และก่อสร้างโรงงาน สว่นปีนี ้มีผลขาดทนุเลก็น้อย ซึ่งคาดวา่จะมีผลประกอบการเป็นบวกตามล าดบั 
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 ในเดือนกุมภาพันธ์  2561 บริษัท NCL SINGAPORE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ด าเนินการจัดตัง้ NCL 
International Logistics USA Inc. (“NCL USA”) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งด าเนินธุรกิจขนสง่สินค้าระหว่างประเทศโดยมี
รายได้และก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ตามล าดบั แตย่งัมีขาดทนุสทุธิ เนื่องจากในช่วงก่อตัง้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการก่อตัง้บริษัท และ
คา่ใช้จ่ายของบคุลากรท่ีบริษัทต้องจดัเตรียมให้พร้อมก่อนด าเนินงาน ทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดวา่จะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ในอนาคต 
ตามล าดบั  

 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัท NCL SINGAPORE ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯได้ด าเนินการ 
1. จัดตัง้ Qingdao National Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ในประเทศจีนซึ่งถือหุ้ นร้อยละ 

100  
2. ได้เข้าลงทนุใน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited (“NCL-Vietnam”) โดยผา่นการท าสญัญาเงินให้กู้

แปลงสภาพ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นเทียบเทา่ร้อยละ 100 
3. ได้เข้าลงทนุใน PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA (“NCL-Indonesia”) โดยผา่นการท าสญัญาเงินให้กู้แปลง

สภาพ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นเทียบเทา่ร้อยละ 60 
 
ซึ่งบริษัททัง้สามบริษัทข้างต้น ด าเนินธุรกิจขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศโดยมีรายได้ ก าไรขัน้ต้น และผลประกอบการ

ที่คอ่ย ๆ ดีขึน้ตามล าดบั 
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บทสรุป 
รายได้ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการขนส่ง

รวมเทา่กบั 825.46  ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 14.22 สาเหตเุกิดจากรายได้ในปี 2561 รวมธุรกิจขนสง่ในประเทศทาง
บกซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในช่วงปลายปี 2560 บริษัทยอ่ยเดิมทัง้ในและตา่งประเทศมีผลประกอบการที่ดีขึน้ และบริษัทยอ่ยที่ก่อตัง้
เพิ่มในระหว่างปี 2561 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม เร่ิมมีผลประกอบการในงวดนี ้ส่งผลให้ก าไร
ขัน้ต้นจากการให้บริการขนสง่เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 12.01  

ในระหว่างปี 2561 งบการเงินรวม ได้รวมธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกไตและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวมจากการขาย 56.42 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 11.18 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.81 จึงท าให้รายได้จากการให้บริการและจากการขายปี 2561 รวม 881.88 ล้านบาท และก าไรขัน้ต้นรวม 168.92 
ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ  22.03 และร้อยละ 19.95 ตามล าดบั 

 ผลประกอบการส าหรับในงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 2.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.34 ของรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย  ซึง่ผลประกอบการดีขึน้จากปีก่อนที่เนื่องจาก 

1.  ปี 2560 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมเอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (“SSK”) จ านวน 9.47 ล้านบาท 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตวัลง ท าให้ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศต้องแข่งขนัสงู และหยุดการ
ขนสง่ปนูผงเนื่องจากฝ่ายบริหารประเมินแล้ววา่รายได้ไมคุ่้มกบังานท่ีรับท า ซึง่ทางบริษัทฯได้ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ และ
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2560 ท าให้บริษัทร่วม SSK กลายเป็นบริษัทยอ่ย และบริษัทฯมีสดัสว่น
การถือหุ้นเป็น 75.35% โดยหลงัจากเปลี่ยนสดัสว่นการถือหุ้นและเปลี่ยนแปลงกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ SSK 
ท าให้ SSK มีผลประกอบการดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัในปี 2561 ซึ่งผู้บริหารเล็งเห็นว่าเมื่อปรับโครงสร้างสมบรูณ์แล้ว 
SSK จะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ตามล าดบั 

2. ปี  2560  มีส่วนแบ่งขาดทนุจากบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด (“GWM”) จ านวน 2.14  ล้านบาท เนื่องจากต้นปี 
2560 อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจักร ซึ่ง GWM เร่ิมผลิต และจ าหน่ายน า้ยาล้างไตปลายเดือน
กรกฎาคม 2560 ท าให้มีผลประกอบการดีขึน้ โดยในช่วงต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นบริษัท GWM เพิ่มจากผู้ ถือหุ้น
ท่านหนึ่ง มีผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2561 บริษัท GWM มีผลประกอบการเป็นบวก ท าให้ไม่มี
สว่นแบง่ขาดทนุจากบริษัท  GWM 

3. ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ประมาณ 37.40 ล้านบาท เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายในธุรกิจ
ขนสง่ในประเทศทางบก และค่าใช้จ่ายของธุรกิจผลิตน า้ยาล้างไตส าหรับงวด 9 เดือนรวมอยู่ด้วย โดยปี 2560 ไม่มี
เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยในปีนี  ้ประกอบกับในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในต่างประเทศทัง้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม จึงมีคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องเพิ่มขึน้ อีกทัง้บริษัทยอ่ยเดิม และที่ก่อตัง้
เพิ่มในระหว่างปี อยู่ในช่วงการขยายงานท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดหวงัว่า
ภายหลงัจากการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยเต็มก าลงัตามเป้าหมายแล้วจะสง่ผลให้กลุม่บริษัท มีผลประกอบการท่ีดี
ยิ่งขึน้ตามล าดบั   

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

        ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ, นางสาวเนติรัด สงัข์งาม) 


