บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
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เรือ่ ง

ค าอธิ บ ายและวิ เ คราะห์ข องฝ่ ายจัด การของ บริษั ท เอ็ น ซี แ อล อิ น เตอร์เ นชั่น แนล โลจิ สติ ก ส์ จ ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เปลีย่ นแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้ จงคาอธิบายและ

วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 มีกาไรสุทธิ 5.98 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จาก
งวดเดียวกันปี ก่อน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 510.20 แม้วา่ ในปี นมี ้ ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบเช่นกัน ดังเห็นได้จากรายได้ที่
เกิดขึน้ ในปี นีข้ องลูกค้าที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวใช้บริการขนส่งลดลง ซึ่ งส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของบริษัทลดลง
แต่บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึน้ จากงานโปรเจ็ค พิเศษ 6.85 ล้านบาท จากการให้เช่ารถหัวลาก-หางพ่วง และตูค้ อนเทนเนอร์ รวม
ประมาณ 1.79 ล้านบาท และดอกเบีย้ รับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 4.27 ล้านบาท ประกอบกับการลด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงจากปี ก่อน 5.57 ล้านบาท จึงทาให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกาไรสุทธิ 5.98 ล้านบาท

งบการเงินรวม กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนส่ง สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เท่ากับ
408.93 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อน 196.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 ส่งผลให้กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น ลดลง
57.69 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 47 เนื่ อ งจากในปี 2563 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยในต่ า งประเทศได้ร ับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับในปี 2563 ไม่มีผลประกอบการของบริษัทย่อยบริษัท
แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด (ในประเทศไทย) และบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (ประกอบการขนส่งใน
ประเทศโดยใช้รถหัวลากและหางพ่วง) รวมอยูด่ ว้ ย เนื่องจากบริษัทได้จาหน่ายเงินลงทุนทัง้ จานวนของทัง้ สองบริษัทในระหว่างปี
2562 จึงส่งผลให้รายได้และกาไรขัน้ ต้นลดลง
กลุม่ บริษัทฯมีรายได้จากการขาย สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เท่ากับ 52.64 ล้านบาท เกิดจาก
บริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ ยาล้างไตและเวชภัณฑ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ลดลง
จากงวดเดียวกันปี ก่อน 4.71 ล้านบาท แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายได้ดีขนึ ้ ส่งผลให้บริษัท มี
กาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ 1.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11 และมีกาไรสุทธิตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุน้ จานวน 1.30 ล้านบาท

เมื่อรวมรายได้ทงั้ สองเข้าด้วยกันส่งผลให้กลุม่ บริษัทมีรายได้รวม 461.57 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อน
ร้อยละ 30.37 และมีกาไรขัน้ ต้นรวม 79.31 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อนร้อยละ 41.51
ผลประกอบการสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 กลุม่ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 18.87 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 4.09 ของรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย ซึ่ง ลดลงจากปี ก่อนที่มีผลกาไรสุทธิ 4.57 ล้านบาท
เนื่องจากกาไรขัน้ ต้นของการให้บริการขนส่งของกลุม่ บริษัทลดลงตามสาเหตุขา้ งต้น และในปี นีค้ ณะกรรมการบริษัทตัดสินใจ
ปิ ดบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และหยุดการดาเนินกิจการของบริษัทย่อยในประเทศจีนเพื่อหยุดผลขาดทุนในระยะยาวที่
อาจเกิดขึน้ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
และต่อผูถ้ ือหุน้ ในอนาคต ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์ การบริหารงาน และแก้ไข
สถานการณ์ตอ่ ไป

ขอแสดงความนับถือ
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