บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 22/63
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
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 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เปลีย่ นแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้ จงคาอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกาไรสุทธิ 8.05 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จาก
งวดเดียวกันปี ก่อน 6.01 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 606 แม้วา่ ในปี นมี ้ ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบเช่นกัน ดัง เห็นได้จากรายได้ที่
เกิดขึน้ ในปี นีข้ องลูกค้าที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวใช้บริการขนส่งลดลง ซึ่งส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของบริษัทลดลง
แต่บริษัทฯ พยายามหาแหล่งรายได้ทางอื่นเพื่อชดเชยรายได้และกาไรขัน้ ต้นที่ลดลงและลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทมีผล
กาไรสุทธิที่ดีขนึ ้ ดังจะเห็นได้จากบริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึน้ จากงานโปรเจ็ค พิเศษ 11.07 ล้านบาท จากการให้เช่ารถหัวลาก-หาง
พ่วง และตูค้ อนเทนเนอร์ รวมประมาณ 3.11 ล้านบาท และดอกเบีย้ รับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 5.69

ล้านบาท ประกอบกับการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงจากปี ก่อน 12.54 ล้านบาท จึงทาให้งบการเงินเฉพาะของบริษัท
มีผลกาไรสุทธิ 8.05 ล้านบาท

งบการเงินรวม กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนส่ง สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ
596.38 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อน 289.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 ส่งผลให้กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นลดลง
81.02 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 45 เนื่ อ งจากในปี 2563 บริษั ท ฯและบริษั ท ย่อ ยในต่า งประเทศได้ร ับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจยกเลิกการลงทุนในบริษัท
ย่อยที่เวียดนาม เมืองนิงโบประเทศจีน และอินโดนีเซียในระหว่างปี 2563 เพื่อลดผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากสถานการณ์
ดังกล่าว ประกอบกับในปี 2563 ไม่มีผลประกอบการของบริษัทย่อยบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด (ในประเทศไทย)
และบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิ สติกส์ จากัด (ประกอบการขนส่งในประเทศโดยใช้รถหัวลากและหางพ่วง) รวมอยู่ดว้ ย
เนื่องจากบริษัทได้จาหน่ายเงินลงทุนทัง้ จานวนของทัง้ สองบริษัทในระหว่างปี 2562 จึงส่งผลให้รายได้และกาไรขัน้ ต้นลดลง
กลุม่ บริษัทฯมีรายได้จากการขาย สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 77.57 ล้านบาท เกิดจาก
บริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ ยาล้างไตและเวชภัณฑ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ลดลง
จากงวดเดียวกันปี ก่อน 9.85 ล้านบาท แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายได้ดีขนึ ้ ส่งผลให้บริษัท มี
กาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ 2.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11 และมีกาไรสุทธิตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุน้ จานวน 2.03 ล้านบาท

เมื่อรวมรายได้ทงั้ สองเข้าด้วยกันส่งผลให้กลุม่ บริษัทมีรายได้รวม 673.95 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อน
ร้อยละ 30.76 และมีกาไรขัน้ ต้นรวม 121.72 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อนร้อยละ 39.28
ผลประกอบการสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 กลุม่ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 19.06 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 2.83 ของรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย ซึ่ง ลดลงจากปี ก่อนที่มีผลกาไรสุทธิ 7.15 ล้านบาท
เนื่องจากกาไรขัน้ ต้นของการให้บริการขนส่งของกลุม่ บริษัทลดลงตามสาเหตุขา้ งต้น ประกอบกับในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2562
คณะกรรมการบริษัทได้ซือ้ หน่วยงานธุรกิจใหม่ภายใต้การดาเนินงานของบริษั ทย่อยในสิงค์โปร์ (LG Container Line PTE
LTD.) ซึ่งในปี นีม้ ีค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการปรับโครงสร้างธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว ทาให้เกิดผล
ขาดทุนในปี 2563 จานวน 33.24 ล้านบาท โดยต้นทุนจากการปรับโครงสร้างนีจ้ ะแล้วเสร็จในปี ปัจจุบนั และจะเห็นผลกาไรของ
บริษัทย่อยดังกล่าวในปี ต่อ ๆ ไป ซึ่ง ซึ่งหากไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างจะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯมีผลกาไรสุทธิ
สาหรับงวด 9 เดือน เท่ากับ 14.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.10 ของรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย ซึ่งดีขนึ ้
จากปี ก่อนแม้วา่ จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
โดยในปี นคี ้ ณะกรรมการบริษัทตัดสินใจปิ ดบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และหยุดการดาเนินกิจการของบริษัทย่อย
ในประเทศจี น และขายเงิ นลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหยุดผลขาดทุนในระยะยาวที่อาจเกิ ดขึน้ จากผลกระทบของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต่อผูถ้ ือหุน้ ในอนาคต ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์ การบริหารงาน และแก้ไขสถานการณ์ตอ่ ไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล, นางสาวเนติรดั สังข์งาม)

