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

ที่ NCL-M 22/63 

         วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

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

และบรษัิทยอ่ย ส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  เปลีย่นแปลงเกินกวา่รอ้ยละ 20    

เรยีน    กรรมการผูจ้ดัการ 

           ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

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

วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563   

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 มีก าไรสทุธิ 8.05 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกนัปีก่อน 6.01 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 606 แมว้า่ในปีนีม้ีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อทกุภาคอตุสาหกรรมทั่วประเทศ และทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั ดงั เห็นไดจ้ากรายไดท้ี่

เกิดขึน้ในปีนีข้องลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักลา่วใชบ้ริการขนสง่ลดลง ซึ่งสง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบริษัทลดลง 

แต่บริษัทฯ พยายามหาแหลง่รายไดท้างอื่นเพื่อชดเชยรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ที่ลดลงและลดค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ เพื่อใหบ้ริษัทมีผล

ก าไรสทุธิที่ดีขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากบรษัิทมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จากงานโปรเจ็ค พิเศษ 11.07 ลา้นบาท จากการใหเ้ช่ารถหวัลาก-หาง

พ่วง และตูค้อนเทนเนอร ์รวมประมาณ 3.11 ลา้นบาท และดอกเบีย้รบัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 5.69 



ลา้นบาท ประกอบกบัการลดคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารลงจากปีก่อน 12.54 ลา้นบาท จึงท าใหง้บการเงินเฉพาะของบรษัิท

มีผลก าไรสทุธิ 8.05 ลา้นบาท 

 

 
 

งบการเงินรวม กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่ ส าหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เทา่กบั 

596.38 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อน 289.64 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 33  สง่ผลใหก้ลุม่บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ลดลง

81.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยในต่างประเทศได้รับผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ตดัสินใจยกเลิกการลงทนุในบริษัท

ย่อยที่เวียดนาม เมืองนิงโบประเทศจีน และอินโดนีเซียในระหวา่งปี 2563 เพื่อลดผลขาดทนุที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากสถานการณ์

ดงักลา่ว ประกอบกบัในปี 2563 ไม่มีผลประกอบการของบริษัทย่อยบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั (ในประเทศไทย) 

และบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากัด (ประกอบการขนส่งในประเทศโดยใชร้ถหัวลากและหางพ่วง) รวมอยู่ดว้ย 

เนื่องจากบรษัิทไดจ้ าหนา่ยเงินลงทนุทัง้จ านวนของทัง้สองบรษัิทในระหวา่งปี 2562 จึงสง่ผลใหร้ายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ลดลง 

 

กลุม่บริษัทฯมีรายไดจ้ากการขาย ส าหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 77.57 ลา้นบาท เกิดจาก

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

จากงวดเดียวกนัปีก่อน 9.85 ลา้นบาท แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการตน้ทนุการผลิตและตน้ทนุขายไดด้ีขึน้ สง่ผลใหบ้ริษัท มี

ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 2.27 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 11 และมีก าไรสทุธิตามสดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ จ านวน 2.03 ลา้นบาท 

 



 
  

เมื่อรวมรายไดท้ัง้สองเขา้ดว้ยกนัสง่ผลใหก้ลุม่บริษัทมีรายไดร้วม 673.95 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อน
รอ้ยละ 30.76 และมีก าไรขัน้ตน้รวม 121.72 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อนรอ้ยละ 39.28 

ผลประกอบการส าหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 กลุม่บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 19.06 ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ 2.83 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดจ้ากการขาย ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีผลก าไรสุทธิ 7.15 ลา้นบาท 
เนื่องจากก าไรขัน้ตน้ของการใหบ้ริการขนสง่ของกลุม่บริษัทลดลงตามสาเหตขุา้งตน้ ประกอบกบัในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 
คณะกรรมการบริษัทไดซ้ือ้หน่วยงานธุรกิจใหม่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัทย่อยในสิงคโ์ปร ์(LG Container Line PTE 
LTD.) ซึ่งในปีนีม้ีค่าใชจ้่ายและตน้ทุนในการปรบัโครงสรา้งธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าว  ท าใหเ้กิดผล
ขาดทนุในปี 2563 จ านวน 33.24 ลา้นบาท โดยตน้ทนุจากการปรบัโครงสรา้งนีจ้ะแลว้เสรจ็ในปีปัจจบุนั และจะเห็นผลก าไรของ
บริษัทย่อยดงักล่าวในปี ต่อ ๆ ไป ซึ่งซึ่งหากไม่รวมผลขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งจะเห็นไดว้่ากลุ่มบริษัทฯมีผลก าไรสทุธิ 
ส  าหรบังวด 9 เดือน เท่ากบั 14.18 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.10 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดจ้ากการขาย ซึ่งดีขึน้
จากปีก่อนแมว้า่จะมีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

โดยในปีนีค้ณะกรรมการบรษัิทตดัสนิใจปิดบรษัิทยอ่ยในประเทศเวียดนาม และหยดุการด าเนินกิจการของบรษัิทยอ่ย
ในประเทศจีน และขายเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหยุดผลขาดทุนในระยะยาวที่อาจเกิดขึน้จากผลกระทบของ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท และตอ่ผูถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นี ้
บรษัิทฯ ยงัคงเฝา้ติดตามสถานการณอ์ยา่งใกลชิ้ดเพื่อปรบักลยทุธ ์การบรหิารงาน และแกไ้ขสถานการณต์อ่ไป 

 
 

                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ, นางสาวเนติรดั สงัขง์าม) 

 


