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

ที่ NCL-M 13/63 

         วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

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

และบรษัิทยอ่ย ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  เปลีย่นแปลงเกินกวา่รอ้ยละ 20    

เรยีน    กรรมการผูจ้ดัการ 

           ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563   

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 มีก าไรสทุธิ 2.90 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกนัปีก่อน 1.75 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 152.17 เนื่องจากบรษัิทฯ มีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จากการใหเ้ช่ารถหวัลาก-หาง

พ่วง และตูค้อนเทนเนอร ์รวมประมาณ 1.28 ลา้นบาท และดอกเบีย้รบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย จ านวน 2.01 

ลา้นบาท แมว้่าในปีนีม้ีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบตอ่ทกุภาคอตุสาหกรรมทั่ว

ประเทศ และทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั ดงัเห็นไดจ้ากรายไดท้ี่เกิดขึน้ในปีนีข้องลกูคา้บางรายที่ไดร้บัผลกระทบ

จากสถานการณด์งักลา่วใชบ้ริการขนสง่ลดลง แต่บริษัทมีลกูคา้รายใหม่ ๆ เขา้มาชดเชยรายไดท้ี่ขาดไปท าใหร้ายได ้และก าไร

ขัน้ตน้ในงวดนีส้งูกว่างวดเดียวกนัปีก่อนเล็กนอ้ย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงเฝา้ติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ดเพื่อปรบักลยทุธ์ การ

บรหิารงาน และแกไ้ขสถานการณไ์ดอ้ยา่งทนัทว่งที 



 
 

งบการเงินรวม กลุม่บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการขนสง่ ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เทา่กบั 

238.64 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อน 59.48 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.95  สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ลดลง

17.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 28.48 เนื่องจากในปี 2563 ไม่มีผลประกอบการของบริษัทยอ่ยบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์

ไลน ์จ ากดั (ในประเทศไทย) และบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั (ประกอบการขนสง่ในประเทศโดยใชร้ถหวัลากและ

หางพ่วง) รวมอยู่ดว้ย เนื่องจากบริษัทไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนทัง้จ านวนของทัง้สองบริษัทในระหว่างปี 2562 ประกอบกบับริษัท

ยอ่ย แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์ในประเทศสงิคโปร ์ซึง่ด  าเนินธุรกิจเป็นตวัการในการขนสง่โดยมีตูค้อนเทนเนอรเ์ป็นของตนเองมี

รายไดจ้ากการขนส่งลดลงเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหไ้ม่

สามารถหมนุเวียนตูไ้ดเ้รว็เทา่สถานการณป์กติสง่ผลใหร้ายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ลดลง 

 

กลุม่บริษัทฯมีรายไดจ้ากการขาย ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 27.85 ลา้นบาท เกิดจาก

บรษัิทยอ่ย  บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั (“GWM”) ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้ยาลา้งไตและเวชภณัฑต์า่ง ๆ ซึง่ลดลง

จากงวดเดียวกนัปีก่อน 0.47 ลา้นบาท แต่บริษัทสามารถบริหารจดัการตน้ทนุการผลิตและตน้ทนุขายไดด้ีขึน้ สง่ผลใหบ้ริษัท มี

ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 0.94 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 14.33 และมีก าไรสทุธิตามสดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ จ านวน 0.68 ลา้นบาท 

 



 
  

เมื่อรวมรายไดท้ัง้สองเขา้ดว้ยกนัสง่ผลใหก้ลุม่บริษัทมีรายไดร้วม 266.49 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อน
รอ้ยละ 18.36 และมีก าไรขัน้ตน้รวม 52.21 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อนรอ้ยละ 24.42 

ผลประกอบการส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม  2563 กลุม่บรษัิทฯ มีขาดทนุสทุธิ 0.39 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 0.15 ของรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย ซึ่งดีขึน้จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 8.12 ลา้นบาท 
เนื่องจากก าไรขัน้ตน้ลดลงตามสาเหตขุา้งตน้ แตก่ลุม่บรษัิทมีรายไดอ้ื่น และรายไดท้างการเงิน (ดอกเบีย้รบั) เพิ่มขึน้รวม 6.63
ลา้นบาท จากการใหเ้ช่ารถหวัลากหางพว่งเพิ่มขึน้ และดอกเบีย้รบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบริหาร และค่าใชจ้่ายอื่นลดลงรวม 22.15 ลา้นบาท เนื่องจากปีนีไ้ม่มีค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ของบริษัท บริษัท แอล จี คอน
เทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั และบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั รวมอยูด่ว้ยเนื่องจากขายเงินลงทนุในบรษัิทดงักลา่วไปใน
ระหว่างปี 2562 ประกอบกับงวดเดียวกนัปีก่อนมีค่าใชจ้่ายของบริษัทย่อย NCL Singapore เพิ่มขึน้เนื่องจากขยายงานสว่น 
LCL  ท าใหม้ีพนกังานเพิ่มขึน้ และมีการยา้ยส านกังานเพื่อรองรบัการขยายงานท าใหม้ีค่าใชจ้่ายในการยา้ยและตดัจ าหน่าย
สว่นปรบัปรุงส านกังานเดิม ซึ่งในปีนีไ้ม่มีค่าใชจ้่ายดงักลา่ว จึงสง่ผลใหผ้ลประกอบการของกลุม่บริษัทดีขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 
95.20 

 

                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ, นางสาวเนติรดั สงัขง์าม) 

 


