บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
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วันที่ 13 สิงหาคม 2562
เรื่อง

ค าอธิ บ ายและวิ เ คราะห์ข องฝ่ ายจัดการของ บริษั ท เอ็ น ซี แ อล อิ น เตอร์เ นชั่น แนล โลจิ สติ กส์ จ ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้ จงคาอธิ บายและ

วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ เฉพาะไตรมาสสอง งวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับ ไตรมาสสสอง งวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีขาดทุนสุทธิ 0.15 ล้าน
บาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อน 3.05 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าบริการขนส่งและกาไรขั้นต้นเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี ก่อน
เล็กน้อย แต่กาไรสุทธิ ของงวดเดียวกันปี 2561 มีมากกว่างวดเดียวกันของปี 2562 เนื่องจากงวดเดียวกัน ปี 2561 มีรายการ
ปรับปรุ งกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุน 1.5 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ 1.1 ล้านบาท ทาให้มี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงรวม 2.6 ล้านบาท หากไม่พิจารณารายการดังกล่าว สาหรับงวดเดียวกันปี 2561 จะมีกาไรสุทธิ
0.3 ล้านบาท ซึ่งไม่ต่างกับงวดเดียวกันของปี 2562 มากนัก เนื่องจากงวด 3 เดือนปี 2562 มีรายได้เงินปั นผลจากบริษั ท ร่ ว ม
1.41 ล้า นบาท ประกอบกับ มี ค่า ใช้จ่ า ยในการบริห ารเพิ่ ม ขึน้ เนื่ อ งจากการเปิ ดบริษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศที่ เ พิ่ ม ขึน้ ท าให้มี
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิน ทางและค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกี่ ยวข้อ งเพิ่ม ขึน้ แต่ เ นื่ อ งจากงบการเงิน เฉพาะกิ จ การในงวดปั จจุบันมี ค่า ใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 1.61 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง
สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขนึ ้ ไปให้มีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งกฎหมาย
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ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้ง แต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหากไม่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่า วในงวด 3 เดือนปี ปัจจุบัน
บริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิ 1.46 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี ก่อน 1.16 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 386.67
งบการเงินรวม สำหรับไตรมำส 2 (งวด 3 เดือน)

งบการเงินรวมสาหรับไตรมาสสอง (3 เดือน) กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนส่ง สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 307.39 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี ก่อน 40.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.04 ส่งผล
ให้กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ 8.36 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.20 เนื่องจากในปี 2562 มีผลประกอบการของบริษัท
ย่อยที่จัดตั้งเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี ก่อน จานวน 5 บริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย
เมืองชิงเต่า และเมืองนิงโบ ประเทศจีน
กลุม่ บริษัทฯมีรายได้จากการขาย สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 เท่ากับ 29.04 ล้านบาท เกิดจาก
บริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ ยาล้างไตและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกันปี ก่อน 5.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.37 ส่งผลให้กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ 1.98 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 41.68 เนื่องจากบริษัทเป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้ และสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึน้ มาก

เมื่อรวมรายได้ทั้งสองเข้าด้วยกันส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้สาหรับงวด 3 เดือน รวม 336.43 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี ก่อนร้อยละ 15.64 และมีกาไรขัน้ ต้นรวม 66.68 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 18.35
ผลประกอบการสาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 12.69 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 3.77 ของรายได้จากการให้บ ริการและรายได้จ ากการขาย เนื่องจากมีกาไรจากการจาหน่ ายเงิน ลงทุนในบริษั ท ย่ อ ย
บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด จานวน 11.15 ล้านบาท เนื่องจากจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวได้ในราคาที่มากกว่ามูลค่า
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เงินลงทุนที่เคยรับรู ผ้ ลขาดทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย ของบริษัทฯ ดังกล่าวในงบการเงินรวมแต่ละงวดที่ผ่านมา ทัง้ นีง้ บการเงิ น รวม
งวด 3 เดื อ นปี ปั จ จุบัน มี ค่า ใช้จ่ า ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่ ม ขึน้ 1.63 ล้า นบาท จากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขนึ ้ ไปให้มีสิทธิ ได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งหากไม่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงวดปั จจุบนั กลุม่ บริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิ 14.32 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี ก่อน 11.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 432.34
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีกาไรสุทธิ 0.98 ล้านบาท ซึ่งดีขนึ ้ จาก
งวดเดียวกันปี ก่อน 0.85 ล้านบาท แม้ว่ารายได้ค่าบริการขนส่งจะลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย แต่กาไรขั้นต้นของบริษัทฯ ไม่ต่าง
จากงวดเดียวกันปี ก่อน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนบริการได้ดีขนึ ้ และในปี นีบ้ ริษัทฯ มีรายได้ค่าที่ปรึกษา
เพิ่มขึน้ 2.24 ล้านบาท จากการให้บริการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานขนส่งในประเทศ และได้มีรายได้เงินปั นผลรับจาก
บริษัทร่วม จานวน 1.41 ล้านบาท จึงทาให้มีผลกาไรสุทธิท่ีดีขนึ ้ จากปี ก่อน
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 1.61 ล้านบาท จากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่า ชดเชยเพิ่มเติม กรณีน ายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางาน ติดต่อกัน ครบ 20 ปี ขนึ ้ ไปให้มีสิทธิ ไ ด้รับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหากไม่
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงวดปั จจุบนั บริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิ 2.59 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี ก่อน 2.46
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1,892.31
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งบการเงินรวม สำหรับ งวด 6 เดือน

งบการเงินรวม กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนส่ง สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 เท่ากับ
605.51 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวดเดี ยวกันปี ก่อ น 71.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.59 ส่งผลให้กลุ่ม บริษัท ฯ มีกาไรขั้น ต้น
เพิ่มขึน้ 19.09 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.50 เนื่องจากในปี 2562 มีผลประกอบการของบริษัทย่อยที่จัดตั้งเพิ่มขึน้ จากงวด
เดียวกันปี ก่อน จานวน 5 บริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เมืองชิงเต่า และเมืองนิงโบ
ประเทศจีน มีรายได้รวม 78.88 ล้านบาท ส่งผลให้มีกาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ 15.42 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทย่อย แอล จี คอนเทน
เนอร์ ไลน์ประเทศสิงคโปร์ซ่งึ เป็ นบริษัทย่อยที่เปิ ดใหม่เพื่อดาเนิ นธุรกิจเป็ นตัวการในการขนส่งโดยมีตคู้ อนเทนเนอร์เป็ น ของ
ตนเอง ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทย่อยประเทศไทย ส่วนบริษัทย่อยในประเทศไทยจะมีรายได้และต้นทุนเฉพาะ
ส่วนที่รบั เป็ นตัวแทน และกิจกรรมขนส่งในประเทศเท่ านั้น (บริษัทย่อยในประเทศไทยดังกล่าวบริษัทขายให้บุคคลภายนอก
ทัง้ หมดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) เมื่อนารายได้ของทั้ง 2 บริษัทรวมกัน เปรียบเทียบกับปี ก่อน มีรายได้เพิ่มขึน้ และมี
ต้นทุนลดลง ส่งผลให้มีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึน้ 1.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการตูค้ อนเทนเนอร์หมุนเวียนได้ดี
ขึน้
กลุม่ บริษัทฯมีรายได้จากการขาย สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 เท่ากับ 57.35 ล้านบาท เกิดจาก
บริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ ยาล้างไตและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกันปี ก่อน 26.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.10 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึน้ 7.12 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 115.32 เนื่องจาก บริษัท GWM เป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ผลประกอบการจึงนามา
รวมในงบการเงินรวมสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ได้เพียง 4 เดือน แต่ในปี นีม้ ีผลประกอบการทั้ง 6 เดือน
รวมอยู่ในงบการเงินรวม ประกอบกับยอดการขายนา้ ยาและภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้ มาก เนื่องจากบริษัทเป็ นที่รูจ้ ักมากขึน้ และ
สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึน้ มาก ซึ่งส่งผลให้มีกาไรสุทธิ สว่ นที่เป็ นของบริษัท (ตามสัดส่วนที่ถือหุน้ ) จานวน 3.59 ล้านบาท
สาหรับธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ ยาล้างไตและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ นี ้
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งบกำรเงินรวม

เมื่อรวมรายได้ทั้ง สองเข้าด้ว ยกัน ส่ง ผลให้กลุ่ม บริษัท มี รายได้รวม 622.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้อ ยละ
11.31 และมีกาไรขัน้ ต้นรวม 135.59 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 23.96
ผลประกอบการสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 4.57 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.73 ของรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย เนื่องจาก
1. มีรายได้ค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 2.24 ล้านบาท จากการให้บริการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานขนส่งใน
ประเทศ
2. มีกาไรจากการจาหน่ายเงิ นลงทุนในบริษัทย่อ ย บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด จานวน 11.15 ล้านบาท
เนื่องจากจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวได้ในราคาที่มากกว่ามูลค่าเงินลงทุนที่เคยรับรู ผ้ ลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ ดังกล่าวในงบการเงินรวมแต่ละงวดที่ผ่านมา
3. มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ รวม 24.75 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยที่เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อน 5
บริษั ท รวม 17.14 ล้า นบาทเนื่ อ งจากอยู่ใ นช่ ว งเริ่ม ต้น และขยายงาน มี ค่า ใช้จ่ า ยของ GWM ที่ เ พิ่ ม ขึน้ จากงวด
เดียวกันปี ก่อน 3.37 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 1.92 ล้านบาท เนื่องจากขยาย
งานส่วน LCL ทาให้มีพนักงานเพิ่มขึน้ และมีการย้ายสานักงานเพื่อรองรับการขยายงานทาให้มีค่าใช้จ่ายในการย้าย
และตัดจาหน่ายส่วนปรับปรุ งสานักงานเดิม ซึ่งภายหลังจากการดาเนินงานของบริษัทย่อยเต็มกาลังตามเป้าหมาย
แล้วทาให้กลุม่ บริษัท มีผลประกอบการที่ดีขนึ ้ ตามลาดับ
4. ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนทัง้ จานวนคือ 7.45 ล้านบาท เกิดจาก
 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย คืนรถผสมปูน จานวน 10 คัน ที่อยู่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินให้บริษัทลิสซิ่ง เนื่องจากบริษัทย่อยต้องการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยเน้นทา
ธุรกิจขนส่งในส่วนที่มีความชานาญเป็ นหลัก จึงได้ตัดจาหน่ายรถผสมปูนทั้งหมดออกจากบัญชีทรัพย์สนิ
และหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ทาให้มีผลขาดทุนจากการตัดจาหน่าย 2.60 ล้านบาท และรับรู ผ้ ล
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเพิ่มเติมในงบการเงินรวม 3.50 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากรถดังกล่าวแสดง
มูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รวมธุรกิจ
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 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) โอนสินทรัพ ย์รถหัว ลากหางพ่ ว งที่ SSK ใช้ไม่ เ ต็ ม
ประสิท ธิ ภ าพ เพื่ อ ลดทุน ผู้ถือ หุน้ กลุ่ม หนึ่ง ซึ่ง มี มูลค่ า ตามบัญชี สูง กว่ า มูลค่ า ยุติธ รรม จึง ท าให้เ กิ ดผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าจานวน 1.40 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ที่เกิดจากการใช้รถไม่เต็มที่
ซึ่งฝ่ ายบริห ารเล็งเห็นแล้ว ว่ าหากด าเนิน การขายจะก่อ ให้เ กิ ดภาระต้นทุน และผลเสียหายแก่ บ ริษั ท ใน
อนาคต
ทั้ง นี ้ง บการเงิ น รวมงวดปั จ จุบัน มี ค่า ใช้จ่ า ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่ ม ขึน้ 1.63 ล้า นบาท จากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่า ชดเชยเพิ่มเติม กรณีน ายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกัน ครบ 20 ปี ขนึ ้ ไปให้มีสิทธิ ไ ด้รับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งหากไม่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงวดปั จจุบนั กลุม่ บริษัทฯ จะมี
กาไรสุทธิ 6.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี ก่อน 7.73 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 505.23

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล, นางสาวเนติรดั สังข์งาม)
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