
                             บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
        NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ NCL-M 03/63 

         วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 

เรือ่ง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)                     

และบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เปลีย่นแปลงเกินกวา่รอ้ยละ 20    

เรยีน    กรรมการผูจ้ดัการ 

           ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บรษัิทฯ”) ขอชีแ้จงค าอธิบายและ

วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 เมื่อพิจารณาจากงบกำรเงนิเฉพำะของบริษัทฯ ส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

       

งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีขาดทนุสทุธิ  12.85 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 

19.25 ลา้นบาท แมว้า่รายไดค้า่บรกิารขนสง่จะลดลงจากปีก่อน แตก่ าไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ เพิ่มขึน้จากปีก่อนเลก็นอ้ย เนื่องจาก

บรษัิทฯ สามารถบรหิารจดัการตน้ทนุบรกิารไดด้ีขึน้ ก าไรขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2562 ทีล่ดลงจากปีก่อนนัน้ เกิดจาก 

1. ในปี 2562 บริษัทขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย SSK ในราคาทนุ โดยมีระยะเวลาการจ่ายช าระค่าหุน้ภายใน 2 ปี

ครึง่ ท าใหบ้รษัิทรบัรูข้าดทนุจากการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของการขายเงินลงทนุดงักลา่วจ านวน 13.29 ลา้นบาท 

ณ วนัที่จ  าหน่ายเงินลงทนุ โดยรายการขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 13.29 ลา้นบาทดงักลา่วนี ้จะถกูทยอยรบัรู ้



เป็นรายไดด้อกเบีย้รบัตลอดระยะเวลา 2 ปีครึง่ จนกว่าจะไดร้บัเงินค่าขายเงินลงทนุทัง้หมดครบถว้นในปี 2563 

ถึงกลางปี 2565  

2. ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 2.98 ลา้นบาท จากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ให้มีสิทธิได้รับ

คา่ชดเชยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั และการลดลงของอตัราดอกเบีย้ที่ใชใ้นการประมาณการ  

3. ปี 2561 มีการกลบัรายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมากกวา่ปีนี ้ 2.43 ลา้นบาท 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ท าใหม้ีค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางและคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้  

ซึง่หากไมร่วมผลกระทบจาการเปลีย่นแปลงอตัราคา่ชดเชยตามกฎหมาย การกลบัรายการปรบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

และขาดทนุจากการขายเงินลงทนุจะพบวา่ ปี 2562 มีผลก าไรสทุธิ 3.42 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนเพียง 0.55 ลา้นบาท  

 

เมื่อพิจารณาจากงบกำรเงนิรวม ส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

 
งบการเงินรวม กลุม่บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการขนสง่ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 1,153 

ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน 33.86 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.03 ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 18.62 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.85 เนื่องจากในปี 2562 มีผลประกอบการของบริษัทย่อยที่จดัตัง้เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 5 บริษัท ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เมืองชิงเตา่ และเมืองนิงโบ ประเทศจีน มีรายไดร้วมเพิ่มขึน้ 80.06 

ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 12.44 ลา้นบาท ประกอบกบับริษัทย่อย แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลนป์ระเทศสิงคโปรซ์ึ่ง

เป็นบริษัทย่อยที่เปิดใหม่เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นตวัการในการขนส่งโดยมีตูค้อนเทนเนอรเ์ป็นของตนเอง ซึ่งเดิมอยู่ภายใตก้าร

ด าเนินงานของบริษัทย่อยประเทศไทย ส่วนบริษัทย่อยในประเทศไทยจะมีรายไดแ้ละตน้ทนุเฉพาะส่วนที่รบัเป็นตวัแทน และ

กิจกรรมขนส่งในประเทศเท่านัน้ (บริษัทย่อยในประเทศไทยดังกล่าวบริษัทขายใหบุ้คคลภายนอกทัง้หมดแลว้ตัง้แต่วนัที่  1 

พฤษภาคม 2562) เมื่อน ารายไดข้องทัง้ 2 บริษัทรวมกนั เปรียบเทียบกบัปีก่อน มีรายได้เพิ่มขึน้และมีตน้ทุนลดลง ส่งผลใหม้ี

ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 3.26 ลา้นบาท เนื่องจากบรษัิทสามารถบรหิารจดัการตูค้อนเทนเนอรห์มนุเวียนไดด้ีขึน้ 



กลุม่บรษัิทฯมีรายไดจ้ากการขาย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 117.01 ลา้นบาท เกิดจากบรษัิทยอ่ย  

บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั (“GWM”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาลา้งไตและเวชภณัฑต์่าง ๆ ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัปีก่อน 32.58  ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 38.59 สง่ผลใหก้ลุม่บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 10.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 60.54 เนื่องจากบริษัท GWM เป็นบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทตัง้แต่เดือนมีนาคม 2561  ผลประกอบการจึงน ามารวมในงบ

การเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดเ้พียง 10 เดือน แต่ในปีนีม้ีผลประกอบการทัง้ 12 เดือน รวมอยู่ในงบ

การเงินรวม ประกอบกบัยอดการขายน า้ยาและภณัฑต์่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้มาก เนื่องจากบริษัทเป็นที่รูจ้กัมากขึน้และสามารถขยาย

ฐานลกูคา้ไดเ้พิ่มขึน้มาก ซึง่สง่ผลใหม้ีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิท (ตามสดัสว่นท่ีถือหุน้) จ านวน 3.86 ลา้นบาท ส าหรบัธุรกิจ

ผลติและจ าหนา่ยน า้ยาลา้งไตและเวชภณัฑต์า่ง ๆ นี ้

 

 
เมื่อรวมรายไดท้ัง้สองเขา้ดว้ยกนัส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม 1,270.01 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 

5.52 และมีก าไรขัน้ตน้รวม 256.52 ลา้นบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 12.78 
ผลประกอบการปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 11.06 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.87 ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดจ้ากการขาย เนื่องจาก 
1. กลุม่บรษัิทมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากการด าเนินกิจการรวมเพิ่มขึน้ 29.07 ลา้นบาท 

2. มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั  และก าไรจากการจ าหน่าย

เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากัด จ านวน 11.15 ลา้นบาท และ 16.03 ลา้นบาท 

ตามล าดบั เนื่องจากจ าหนา่ยเงินลงทนุดงักลา่วไดใ้นราคาที่มากกวา่มลูคา่เงินลงทนุที่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุตามวิธีสว่น

ไดเ้สยีของบรษัิทฯ ดงักลา่วในงบการเงินรวมแตล่ะงวดที่ผา่นมา  

3. มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้รวม 40.58 ลา้นบาท จากค่าใชจ้่ายของบริษัทฯที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลา่วไวใ้นงบ

การเงินเฉพาะกิจการ และจากค่าใชจ้่ายของบริษัทยอ่ยที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5 บริษัท รวม 14.73 ลา้นบาทเนื่องจาก

อยู่ในช่วงเริ่มตน้ และขยายงาน มีค่าใชจ้่ายของ GWM ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 3.22 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายของบรษัิท

ย่อย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 5.58 ลา้นบาท เนื่องจากขยายงานสว่น LCL  ท าใหม้ีพนกังานเพิ่มขึน้ และมีการยา้ย

ส านักงานเพื่อรองรบัการขยายงานท าใหม้ีค่าใช้จ่ายในการยา้ยและตัดจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงส านักงานเดิม  ซึ่ง



ภายหลงัจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยเต็มก าลงัตามเป้าหมายแลว้ท าใหก้ลุ่มบริษัท มีผลประกอบการที่ดีขึน้

ตามล าดบั 

4.  คา่ใชจ้่ายอื่นเพิ่มขึน้จากปีก่อนทัง้จ านวนคือ 7.45 ลา้นบาท เกิดจาก 

 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั (“SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย คืนรถผสมปนู จ านวน 10 คนั ท่ีอยู่

ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินใหบ้ริษัทลิสซิ่ง เนื่องจากบริษัทย่อยตอ้งการปรบัโครงสรา้งธุรกิจโดยเนน้ท า

ธุรกิจขนสง่ในสว่นที่มีความช านาญเป็นหลกั จึงไดต้ดัจ าหน่ายรถผสมปูนทัง้หมดออกจากบญัชีทรพัยส์ิน 

และหนีส้นิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน ท าใหม้ีผลขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ย 2.60 ลา้นบาท และรบัรูผ้ล

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเพิ่มเติมในงบการเงินรวม 3.50 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรถดงักล่าวแสดง

มลูคา่ยตุิธรรมสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ  

 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากัด (“SSK”) โอนสินทรพัยร์ถหัวลากหางพ่วงที่ SSK ใช้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อลดทุนผูถื้อหุน้กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม จึงท าใหเ้กิดผล

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จ านวน 1.40 ลา้นบาท เพื่อลดภาระคา่ใชจ้่ายของบรษัิท ที่เกิดจากการใชร้ถไมเ่ตม็ที่ 

ซึ่งฝ่ายบริหารเล็งเห็นแลว้ว่าหากด าเนินการขายจะก่อใหเ้กิดภาระตน้ทุน และผลเสียหายแก่บริษัทใน

อนาคต  

ทั้งนีง้บการเงินรวมงวดปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 2.98 ลา้นบาท จากการ

เปลี่ยนแปลงอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรบัลกูจา้งซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสิทธิไดร้บั

ค่าชดเชยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั และงวดเดียวกนัปีก่อนมีรายการกลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมากกวา่

ปีปัจจุบนั 2.43 ลา้นบาท ซึ่งหากไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ จะมีก าไรสทุธิ 14.04 ลา้น

บาท ซึง่เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อน 13.31 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1,823.28  

 

 

                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ, นางสาวเนติรดั สงัขง์าม) 


