บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ NCL-M 22/60
วันที่ 10 สิงหาคม 2560

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 2560 เปลีย่ นแปลงเกินกว่าร้ อยละ 20

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทฯ”) ขอชี ้แจงคาอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มิถนุ ายน 2560
บริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 6.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.34 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ซึง่ ปี ก่อน มีผลกาไรสุทธิ 7.34
ล้ านบาท มีสาเหตุที่สาคัญ ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รำยได้

เลขทะเบียน บมจ./ Registration No: 0107556000434
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สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริ การรวมเท่ากับ 452.42 ล้ านบาท
ซึ่งลดลงในอัตราร้ อยละ 8.82 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ จากธุรกิจขนส่งในประเทศทางบก ได้ โอนไปดาเนินกิจการภายใต้ การ
ดาเนินงานของบริ ษัทร่วมตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2559 จึงทาให้ รายได้ รวมลดลง ประกอบกับผลกระทบจากการล้ มละลายของสาย
เรื อ Hanjin Shipping ทาให้ ปริ มาณตู้คอนเทนเนอร์ จานวนมาก ซึ่งถูกเช่าโดย Hanjin Shipping ยังไม่สามารถนากลับเข้ าสู่
ระบบการขนส่งสินค้ าได้ ทาให้ เกิดปั ญหาตู้คอนเทนเนอร์ ไม่เพียงพอตังแต่
้ ไตรมาส 4 ของปี 2559 ส่งผลให้ ในช่วงไตรมาสแรกปี
2560 บริ ษัทฯ รับขนส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าได้ น้อยลงเนื่องจาก ไม่สามารถหาตู้คอนเทนเนอร์ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า
ได้ ในหลายเส้ นทาง ทังนี
้ ้ สถานการณ์ดงั กล่าวดีขึ ้นแล้ วในช่วงไตรมาสสองปี 2560 ส่วนผลกาไรขันต้
้ นสาหรับงวด 6 เดือน ปี
2560 เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่ อ น 13.66 ล้ า นบาท ซึ่ง เพิ่ ม ขึน้ ในอัต ราร้ อยละ 18 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่อ ยทัง้ ในและต่างประเทศมีผล
ประกอบการที่ดีขึ ้น

ขำดทุนสุทธิ
สาหรับในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 6.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.34 ของ
รายได้ จากการให้ บริ การ จากเดิม 6 เดือนปี ก่อน มีกาไรสุทธิ 7.34 ล้ านบาท สาเหตุมาจาก รายได้ อื่นลดลง 17.25 ล้ านบาท
เนื่องจากปี ก่อนบริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าเช่ารถหัวลากและหางพ่วงจากบริ ษัทร่ วมประมาณ 12 ล้ านบาท และมีกาไรจากการโอน
สินทรัพย์ประมาณ 5 ล้ านบาท ซึ่งปี นี ้ไม่มีรายได้ ดงั กล่าว ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นประมาณ3.11 ล้ านบาท จากการเปิ ด
ให้ บริ การของบริ ษัทย่อยเพิ่ม ตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2559 และรับส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัทร่ วม เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์
จากัด จานวน 7.51 ล้ านบาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตัวลง ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการขนส่งในประเทศต้ องแข่งขัน
สูง และหยุดการขนส่งปูนผงเนื่องจากฝ่ ายบริ หารประเมินแล้ วว่ารายได้ ไม่ค้ มุ กับงานที่รับทา และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท
เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด จานวน 1.48 ล้ านบาท เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ างโรงงานและเครื่ องจักร ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มมี
รายได้ จากการขายน ้ายาฟอกไตในช่วงไตรมาสสาม ปี 2560

ขอแสดงความนับถือ
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