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 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ที่ NCL-M 15/62 

         วนัที่ 13 สงิหาคม 2562 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์  จ  ากัด (มหาชน)                     

และบรษัิทย่อย ส  าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562  เปลี่ยนแปลงเกินกว่ารอ้ยละ 20    

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ จ  ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“บรษัิทฯ”) ขอชีแ้จงค าอธิบายและ

วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบรษัิทฯ ส  าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562  

 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบรษัิทฯ เฉพาะไตรมาสสอง งวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการส  าหรบัไตรมาสสสอง งวด 3 เดือน สิน้สดุวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีขาดทุนสทุธิ  0.15 ลา้น

บาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน 3.05 ลา้นบาท โดยมีรายไดค่้าบริการขนสง่และก าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันปีก่อน

เล็กนอ้ย แต่ก าไรสทุธิของงวดเดียวกันปี 2561 มีมากกว่างวดเดียวกันของปี 2562 เนื่องจากงวดเดียวกันปี 2561 มีรายการ

ปรบัปรุงกลบัรายการค่าเผ่ือดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1.5 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1.1 ลา้นบาท ท าใหม้ี

ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงรวม 2.6 ลา้นบาท หากไม่พิจารณารายการดังกล่าว ส  าหรบังวดเดียวกันปี 2561 จะมีก  าไรสทุธิ  

0.3 ลา้นบาท ซึ่งไม่ต่างกับงวดเดียวกันของปี 2562 มากนัก เนื่องจากงวด 3 เดือนปี 2562 มีรายไดเ้งินปันผลจากบริษัทร่วม 

1.41 ลา้นบาท ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ เพิ่มขึน้ ท  าให้มี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้  แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 1.61 ลา้นบาท จากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง 

ส  าหรบัลกูจา้งซึ่งท  างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสทิธิไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั ซึ่งกฎหมาย
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ดังกล่าวมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่  5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหากไม่ค  านึงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงวด 3 เดือนปีปัจจุบัน 

บรษัิทฯ จะมีก าไรสทุธิ 1.46 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อน 1.16 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 386.67 

งบการเงินรวม ส ำหรับไตรมำส 2 (งวด 3 เดือน) 

 
งบการเงินรวมส  าหรบัไตรมาสสอง (3 เดือน) กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่ง ส  าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุ

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 307.39 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันปีก่อน 40.19 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.04 ส่งผล

ใหก้ลุม่บรษัิทฯ มีก  าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 8.36 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 16.20 เนื่องจากในปี 2562 มีผลประกอบการของบริษัท

ย่อยที่จัดตั้งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันปีก่อน จ านวน 5 บริษัท ในประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย 

เมืองชิงเต่า และเมืองนิงโบ ประเทศจีน 

กลุม่บรษัิทฯมีรายไดจ้ากการขาย ส  าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 เท่ากบั 29.04 ลา้นบาท เกิดจาก

บรษัิทย่อย  บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั (“GWM”) ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายน า้ยาลา้งไตและเวชภัณฑต่์าง ๆ ซึ่งเพิ่มขึน้

จากงวดเดียวกนัปีก่อน 5.31  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.37 สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มีก  าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 1.98 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น

รอ้ยละ 41.68 เนื่องจากบรษัิทเป็นที่รูจ้กัมากขึน้และสามารถขยายฐานลกูคา้ไดเ้พิ่มขึน้มาก 

 
เมื่อรวมรายไดท้ั้งสองเขา้ดว้ยกันส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีรายไดส้  าหรบังวด 3  เดือน รวม 336.43 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้

จากปีก่อนรอ้ยละ 15.64 และมีก าไรขัน้ตน้รวม 66.68  ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 18.35 

ผลประกอบการส  าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถนุายน  2562 กลุม่บรษัิทฯ มีก  าไรสทุธิ 12.69 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 3.77 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดจ้ากการขาย เนื่องจากมีก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บรษัิท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ  ากดั จ  านวน 11.15 ลา้นบาท เนื่องจากจ าหน่ายเงินลงทนุดงักลา่วไดใ้นราคาที่มากกว่ามูลค่า
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เงินลงทนุที่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี ของบรษัิทฯ ดงักลา่วในงบการเงินรวมแต่ละงวดที่ผ่านมา ทัง้นีง้บการเงินรวม

งวด 3 เดือนปีปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 1.63 ลา้นบาท จากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส  าหรบัลกูจา้งซึ่งท  างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่า

ค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั ซึ่งหากไม่ค านงึถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วในงวดปัจจบุนั กลุม่บรษัิทฯ จะมีก าไรสทุธิ 14.32 ลา้น

บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อน 11.63 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 432.34 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบรษัิทฯ ส  าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการส  าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีก  าไรสทุธิ  0.98 ลา้นบาท ซึ่งดีขึน้จาก

งวดเดียวกันปีก่อน 0.85 ลา้นบาท แมว้่ารายไดค่้าบริการขนส่งจะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่ก าไรขั้นตน้ของบริษัทฯ ไม่ต่าง

จากงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการตน้ทุนบริการไดดี้ขึน้ และในปีนีบ้ริษัทฯ มีรายไดค่้าที่ปรกึษา

เพิ่มขึน้ 2.24 ลา้นบาท จากการใหบ้รกิารใหค้  าปรกึษาเกี่ยวกบัการด าเนินงานขนส่งในประเทศ  และไดม้ีรายไดเ้งินปันผลรบัจาก

บรษัิทรว่ม จ านวน 1.41 ลา้นบาท จงึท าใหม้ีผลก าไรสทุธิที่ดีขึน้จากปีก่อน 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 1.61 ลา้นบาท จากการ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้ง ส  าหรบัลกูจา้งซึ่งท  างาน ติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสิทธิได้รับ

ค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอัตราสดุทา้ย 400 วนั ซึ่งกฎหมายดังกลา่วมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วันที่  5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหากไม่

ค  านงึถงึการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงวดปัจจบุนั บรษัิทฯ จะมีก าไรสทุธิ 2.59 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันปีก่อน 2.46 

ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1,892.31 
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งบการเงินรวม ส ำหรับ งวด 6 เดือน 

 
 

งบการเงินรวม กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่ง ส  าหรบังวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 เท่ากบั 

605.51 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันปีก่อน 71.11 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.59 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีก  าไรขั้นต้น

เพิ่มขึน้ 19.09 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 18.50 เนื่องจากในปี 2562 มีผลประกอบการของบรษัิทย่อยที่จัดตั้งเพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกันปีก่อน จ านวน 5 บริษัท ในประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เมืองชิงเต่า และเมืองนิงโบ 

ประเทศจีน มีรายไดร้วม 78.88 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีก  าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 15.42 ลา้นบาท ประกอบกบับรษัิทย่อย แอล จี คอนเทน

เนอร ์ไลนป์ระเทศสิงคโปรซ์ึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เปิดใหม่เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นตัวการในการขนส่งโดยมีตูค้อนเทนเนอรเ์ป็นของ

ตนเอง ซึ่งเดิมอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบรษัิทย่อยประเทศไทย สว่นบรษัิทย่อยในประเทศไทยจะมีรายไดแ้ละตน้ทุนเฉพาะ

ส่วนที่รบัเป็นตัวแทน และกิจกรรมขนส่งในประเทศเท่านั้น  (บริษัทย่อยในประเทศไทยดังกล่าวบริษัทขายให้บุคคลภายนอก

ทัง้หมดแลว้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) เมื่อน  ารายไดข้องทั้ง 2 บรษัิทรวมกัน เปรยีบเทียบกับปีก่อน มีรายไดเ้พิ่มขึน้และมี

ตน้ทุนลดลง ส่งผลใหม้ีก  าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้ 1.75 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการตูค้อนเทนเนอรห์มุนเวียนไดดี้

ขึน้ 

กลุม่บรษัิทฯมีรายไดจ้ากการขาย ส  าหรบังวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 เท่ากบั 57.35 ลา้นบาท เกิดจาก

บรษัิทย่อย  บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั (“GWM”) ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายน า้ยาลา้งไตและเวชภัณฑต่์าง ๆ ซึ่งเพิ่มขึน้

จากงวดเดียวกันปีก่อน 26.20  ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 84.10 ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีก  าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้ 7.12 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 115.32 เนื่องจาก บริษัท GWM เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561  ผลประกอบการจึงน  ามา

รวมในงบการเงินรวมส  าหรบังวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 ไดเ้พียง 4 เดือน แต่ในปีนีม้ีผลประกอบการทั้ง 6 เดือน 

รวมอยู่ในงบการเงินรวม ประกอบกับยอดการขายน า้ยาและภัณฑต่์าง ๆ ที่เพิ่มขึน้มาก เนื่องจากบริษัทเป็นที่รูจ้ักมากขึน้และ

สามารถขยายฐานลกูคา้ไดเ้พิ่มขึน้มาก ซึ่งสง่ผลใหม้ีก  าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิท (ตามสดัสว่นที่ถือหุน้) จ  านวน 3.59 ลา้นบาท 

ส  าหรบัธุรกิจผลติและจ าหน่ายน า้ยาลา้งไตและเวชภัณฑต่์าง ๆ นี ้
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งบกำรเงนิรวม 

 
  

เมื่อรวมรายไดท้ั้งสองเข้าด้วยกันส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 622.86 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 
11.31 และมีก าไรขัน้ตน้รวม 135.59 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 23.96 

ผลประกอบการส  าหรบังวด 6 เดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถนุายน  2562 กลุม่บรษัิทฯ มีก  าไรสทุธิ 4.57 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 0.73 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดจ้ากการขาย เนื่องจาก 

1. มีรายไดค่้าที่ปรกึษาเพิ่มขึน้จากปีก่อน 2.24 ลา้นบาท จากการใหบ้รกิารใหค้  าปรกึษาเกี่ยวกบัการด าเนินงานขนส่งใน

ประเทศ   

2. มีก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ  ากัด จ  านวน 11.15 ลา้นบาท 

เนื่องจากจ าหน่ายเงินลงทุนดังกลา่วไดใ้นราคาที่มากกว่ามูลค่าเงินลงทนุที่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียของ

บรษัิทฯ ดงักลา่วในงบการเงินรวมแต่ละงวดที่ผ่านมา  

3. มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้รวม 24.75 ลา้นบาท จากค่าใชจ้่ายของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5 

บริษัท รวม 17.14 ลา้นบาทเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้น และขยายงาน มีค่าใช้จ่ายของ GWM ที่ เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัปีก่อน 3.37 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายของบรษัิทย่อย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 1.92 ลา้นบาท เนื่องจากขยาย

งานสว่น LCL  ท าใหม้ีพนกังานเพิ่มขึน้ และมีการยา้ยส  านักงานเพื่อรองรบัการขยายงานท าใหม้ีค่าใชจ้่ายในการย้าย

และตัดจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงส  านักงานเดิม ซึ่งภายหลงัจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยเต็มก าลงัตามเป้าหมาย

แลว้ท าใหก้ลุม่บรษัิท มีผลประกอบการที่ดีขึน้ตามล  าดบั 

4.  ค่าใชจ้่ายอื่นเพิ่มขึน้จากปีก่อนทัง้จ  านวนคือ 7.45 ลา้นบาท เกิดจาก 

 บรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์ จ  ากดั (“SSK”) ซึ่งเป็นบรษัิทย่อย คืนรถผสมปนู จ  านวน 10 คนั ที่อยู่

ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินใหบ้ริษัทลิสซิ่ง เนื่องจากบริษัทย่อยตอ้งการปรบัโครงสรา้งธุรกิจโดยเนน้ท  า

ธุรกิจขนส่งในส่วนที่มีความช านาญเป็นหลกั จึงไดต้ัดจ าหน่ายรถผสมปูนทั้งหมดออกจากบัญชีทรพัยส์นิ 

และหนีส้นิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน ท  าใหม้ีผลขาดทนุจากการตดัจ าหน่าย 2.60 ลา้นบาท และรบัรูผ้ล

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายเพิ่มเติมในงบการเงินรวม 3.50 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรถดังกล่าวแสดง

มลูค่ายติุธรรมสงูกว่ามูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่รวมธุรกิจ  
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 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์ โลจิสติกส ์ จ  ากัด (“SSK”) โอนสินทรพัย์รถหัวลากหางพ่วงที่ SSK ใชไ้ม่เต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อลดทุนผู้ถือหุน้กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม จึงท  าให้เกิดผล

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าจ านวน 1.40 ลา้นบาท เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายของบรษัิท ที่เกิดจากการใชร้ถไม่เต็มที่ 

ซึ่งฝ่ายบริหารเล็งเห็นแลว้ว่าหากด าเนินการขายจะก่อใหเ้กิดภาระต้นทุน และผลเสียหายแก่บริษัทใน

อนาคต  

ทั้งนี ้งบการเงินรวมงวดปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 1.63 ลา้นบาท จากการ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้ง ส  าหรบัลกูจา้งซึ่งท  างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสิทธิได้รับ

ค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั ซึ่งหากไม่ค านงึถงึการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วในงวดปัจจุบนั กลุม่บรษัิทฯ จะมี

ก  าไรสทุธิ 6.20 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อน 7.73 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 505.23 

 

                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ, นางสาวเนติรดั สงัขง์าม) 

 


