บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 17/61
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
เรื่ อง

ค าอธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การของ บริ ษั ท เอ็ น ซี แ อล อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล โลจิ สติ ก ส์ จ ากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 เปลีย่ นแปลงเกินกว่าร้ อยละ 20

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทฯ”) ขอชี ้แจงคาอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มิถนุ ายน 2561
บริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 1.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.27 ของรายได้ จากการให้ บริ การและรายได้ จากการขาย ซึ่งปี
ก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ 6.04 ล้ านบาท มีสาเหตุที่สาคัญ ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รำยได้

สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งรวมเท่ากับ 528.40 ล้ าน
บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 16.79 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ ในปี 2561 รวมธุรกิจขนส่งในประเทศทางบกซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
ในช่วงปลายปี 2560 ประกอบกับบริ ษัทย่อยทัง้ ในและต่างประเทศมีผลประกอบการที่ดีขึน้ ส่งผลให้ กาไรขัน้ ต้ นจากการ
ให้ บริ การขนส่งเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 15.27
ในระหว่างปี 2561 งบการเงินรวม ได้ รวมธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ายาฟอกไตและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561 ซึง่ มีรายได้ รวมจากการขาย 31.15 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ น 6.17 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 19.81 จึงทาให้ รายได้ จากการให้ บริ การและจากการขายปี 2561 รวม 559.55 ล้ านบาท และกาไรขันต้
้ นรวม 109.38 ล้ าน
บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 23.68 และร้ อยละ 22.16 ตามลาดับ

ผลประกอบกำร
สาหรับในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 1.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.27 ของ
รายได้ จากการให้ บริ การและรายได้ จากการขาย ซึง่ ผลประกอบการดีขึ ้นจากปี กอ่ นที่มีผลขาดทุนสุทธิ 6.04 ล้ านบาท เนื่องจาก
1. ปี 2560 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัทร่ วมเอส เอส เค อินเตอร์ โลจิ สติกส์ จากัด (“SSK”) จานวน 7.51 ล้ านบาท
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตัวลง ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการขนส่งในประเทศต้ องแข่งขันสูง และหยุดการขนส่ง
ปูนผงเนื่องจากฝ่ ายบริ หารประเมินแล้ วว่ารายได้ ไม่ค้ มุ กับงานที่รับทา ซึ่งทางบริ ษัทฯได้ ปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ และ
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2560 ทาให้ บริ ษัทร่วม SSK กลายเป็ นบริ ษัทย่อย และบริ ษัทฯมีสดั ส่วน
การถือหุ้นเป็ น 75.35% โดยหลังจากเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของ SSK
ทาให้ SSK มีผลประกอบการดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญในปี 2561 ซึ่งผู้บริ หารเล็งเห็นว่าเมื่อปรับโครงสร้ างสมบูรณ์แล้ ว
SSK จะมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นตามลาดับ
2. ปี 2560 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) จานวน 1.48 ล้ านบาท เนื่องจากต้ นปี
2560 อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างโรงงานและเครื่ องจักร ซึ่ง GWM เริ่ มผลิต และจาหน่ายน ้ายาล้ างไตปลายเดือน
กรกฎาคม 2560 ทาให้ มีผลประกอบการดีขึ ้น โดยในปี 2561 GWM มีผลประกอบการเป็ นบวก
3. ในระหว่างปี 2561 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นประมาณ 24.20 ล้ านบาท เนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายในธุรกิจ
ขนส่งในประเทศทางบก และค่าใช้ จ่ายของธุรกิจผลิตน ้ายาล้ างไตสาหรับงวด 6 เดือนรวมอยู่ด้วย โดยปี 2560 ไม่มี
ประกอบกับบริ ษัทฯ อยูใ่ นระว่างการลงทุนเพิ่มในต่างประเทศในปี 2561 จึงมีคา่ ใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ ้น และ
บริ ษัทย่อยอยูใ่ นช่วงการขยายงานทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ คาดหวังว่าภายหลัง
จากการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยเต็มกาลังตามเป้าหมายแล้ วจะส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัท มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ ้น
ตามลาดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล, นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

