่ ั แนล โลจิสติกส ์ จำก ัด (มหำชน)
ี อล อินเตอร์เนชน
บริษ ัท เอ็นซแ
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ NCL-M 03/60
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 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 ส ติ ก ส์ จ ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สาหรับงวด 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้ อยละ 20

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทฯ”) ขอชี ้แจงคาอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับงวด 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 8.18 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.87 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ซึง่ ขาดทุนสุทธิของบริ ษัทฯ
ลดลงจากปี ก่อน 72.43 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 89.53 ซึง่ มีสาเหตุที่สาคัญ ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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รายได้
สาหรับในงวด 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริการรวมเท่ากับ 985.61
ล้ านบาท ซึง่ ลดลงในอัตราร้ อยละ 8.28 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจาก รายได้ คา่ บริการจัดการขนส่งสินค้ าแบบตู้คอนเทนเนอร์ ครบ
วงจร จากท่าเรื อระนองประเทศไทยไปยัง ท่าเรื อย่างกุ้งประเทศพม่า ลดลงจากปี 2558 ทังจ
้ านวน เนื่องจากในปี 2559 บริษัท
ไม่มีรายได้ ในส่วนนี ้แล้ ว ส่วนรายได้ จากธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศมีการใช้ บริการลดลง ซึง่ เป็ นผลมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจชะลอประกอบกับมีการแข่งขันทางด้ านราคาเพิ่มสูงขึ ้น โดยบริ ษัทฯ ยังคงมุง่ เน้ นการให้ บริการขนส่งที่คลอบ
คลุมเพื่อให้ กลุม่ ลูกค้ าเดิมและกลุม่ ลูกค้ าใหม่ของบริษัทฯ มาใช้ บริการของบริษัทฯได้ มากขึ ้น อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยในประเทศ
สิงคโปร์ ก็มียอดรายได้ ที่เพิ่มสูงขึ ้นจากงวดเดียวกันปี 2558 ซึง่ เกิดจากการขยายฐานลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น และประกอบกับในช่วง
ต้ นปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในกิจการร่วมค้ า บริ ษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด ซึง่ ดาเนินกิจการขนส่งทางบกโดยใช้
รถหัวลาก และบริษัทฯ ได้ โอนหัวลากและหางพ่วงให้ บริษัทดังกล่าวเพื่อดาเนินการขนส่งในประเทศ จึงทาให้ ยอดรายได้ จาก
การขนส่งในประเทศในปี 2559 ลดลง
ขาดทุนสุทธิ
สาหรับในงวด 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 8.18 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
0.87 ของรายได้ จากการให้ บริการ ซึง่ ลดลงจากปี ก่อน 72.43 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 89.53 เนื่องจาก
1. บริ ษัทฯ มีรายได้ ลดลงจากสาเหตุข้างต้ น แต่มีกาไรขันต้
้ นมากขึ ้นเนื่องจากมีการจัดการบริ หารต้ นทุนที่ดีขึ ้น ส่งผลให้
บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ 16.75 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นปี ก่อน ในอัตราร้ อยละ 120.29 ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ อีกประการคือ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่ลดลง ประมาณ 72.51 ล้ านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารจากการเริ่ มต้ นการให้ บริ การรู ปแบบใหม่ ซึ่งเป็ นการบริ การโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยเป็ นการรับ
บริ การจัดการขนส่งสินค้ าแบบตู้คอนเทนเนอร์ ครบวงจร จากท่าเรื อระนองประเทศไทย ไปยัง ท่าเรื อย่างกุ้งประเทศ
พม่า ซึง่ ในปี 2559 ไม่มีค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้แล้ ว ประกอบกับในปี 2558 มีค่าใช้ จ่ายขาดทุนจากการตัดจ่ายเงินประกัน
จากโครงการท่าเรื อระนองจานวน 19.92 ล้ านบาทและรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน
32.75 ล้ านบาท ซึง่ ในปี 2559 ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในส่วนนี ้แล้ วเช่นกัน
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2. บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ ง้ (ไทยแลนด์) จากัด (บริ ษัทย่อย) มีขาดทุนสุทธิตามอัตราส่วนที่บริ ษัทฯ ลงทุน 10.58 ล้ านบาท
เนื่องจากบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีบริ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล โดยเป็ นเจ้ าของตู้คอนเทนเนอร์ เอง
และเป็ นตัวแทนแต่งตังจากต่
้
างประเทศในการนาเข้ าและส่งออกสินค้ าไปยังต่างประเทศ เริ่ มจัดตังในช่
้ วงต้ นปี 2559
ทาให้ มีค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการก่อตัง้ และดาเนินการในช่วงปี แรก ประกอบเป็ นการเปิ ดตลาดใหม่ทาให้ ต้องแข่งขัน
ทางด้ านราคา เพื่อแนะนาบริการของบริษัท และสร้ างความน่าเชื่อถือให้ ลกู ค้ า จึงจาเป็ นต้ องลดราคาในช่วงเริ่มแรก
3. บริ ษัทฯ รับส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมค้ า บริ ษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด 14.32 ล้ าน
บาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตัวลง ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการขนส่งในประเทศต้ องแข่งขันสูง และลูกค้ า
หลักของของกิจการร่ วมค้ าเป็ นพืชผลทางการเกษตรซึ่งราคาตกต่า และปูนซีเมนต์ ที่การก่อสร้ างลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ ทาให้ กิจการต้ องลดราคาเพื่อรักษาลูกค้ าไว้ อีกทังมี
้ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการก่อตังและด
้
าเนินการในช่วงปี
แรก
บริ ษั ท ฯ ได้ หยุดให้ บริ การงานขนส่งสิ นค้ า จากท่าเรื อระนองไปยังเมื อ งย่า งกุ้ง ประเทศเมี ยนมาร์ ตัง้ แต่วันที่ 16
กรกฏาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล, นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

