
 

 

 
บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 



 

 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ   
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ           
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี           
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ          
ในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้      
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นกำรใหข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 เร่ือง กำรแกไ้ขงบกำรเงินปีก่อนของบริษทัฯเก่ียวกบัรำยกำรบญัชีกำรเปล่ียนแปลง
สัดส่วนเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั เน่ืองจำกบริษทัฯด ำเนินกำรใน
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสร็จส้ินในเดือนธนัวำคม 2560 บริษทัฯจึงท ำกำรปรับยอ้นหลงังบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นรำยกำรปรับปรุงจำกรำยกำรดงักล่ำว 

 

อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกำยน 2561 



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 46,792                     36,578                     11,745                     17,665                     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 6 11,247                     12,243                     9,383                       2,920                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7 230,659                   157,634                   121,979                   107,538                   

สินคา้คงเหลือ 5,054                       -                               -                               -                               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                               - 43,645                     43,975                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,675                     8,114                       6,346                       4,383                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 309,427                   214,569                   193,098                   176,481                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 84,861                     84,626                     76,062                     75,883                     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 6,242                       20,202                     5,100                     22,878                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                               - 181,125                   161,952                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 10 -                               -                               8,279                       -                               

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 14,945                     75,100                     14,945                     75,100                     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 326,916                   256,713                   84,248                     27,472                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 5,677                       3,970                       2,422                       1,203                       

ค่าความนิยม 1.3 2,253                       -                               -                               -                               

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 17,823                     14,564                     11,794                     8,546                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,628                       2,458                       1,483                       2,401                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,362                       7,234                       2,759                       2,486                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 469,707                   464,867                   388,217                   377,921                   

รวมสินทรัพย์ 779,134                   679,436                   581,315                   554,402                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 14 189,961                   202,557                   181,493                   200,107                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,813                       2,516                       3,236                       3,427                       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 15 140,748                   108,112                   64,345                     65,847                     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 25,860                     -                               -                               -                               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 21,780                     15,139                     987                          1,188                       
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 10,541                     15,204                     6,300                       10,400                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,499                       8,628                       4,143                       5,178                       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 399,202                   352,156                   260,504                   286,147                   
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 39,161                     55,813                     2,108                       2,620                       
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 17 3,516                       9,713                       -                               3,600                       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 6,418                       7,541                       5,137                       6,819                       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,365                       2,659                       -                               -                               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,190                       988                          2,218                       988                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 54,650                     76,714                     9,463                       14,027                     
รวมหนีสิ้น 453,852                   428,870                   269,967                   300,174                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 587,652,738 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท
         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 630,000,000 หุน้ 
         มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 146,913                   157,500                   146,913                   157,500                   
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 454,152,121 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท
         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 420,000,000 หุน้ 
         มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 113,538                   105,000                   113,538                   105,000                   
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 170,630                   127,933                   170,630                   127,933                   
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10,500                     10,500                     10,500                     10,500                     
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (19,165)                    (24,470)                    16,680                     10,795                     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,649)                      (1,194)                      -                               -
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 273,854                   217,769                   311,348                   254,228                   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 51,428                     32,797                     -                               -                               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 325,282                   250,566                   311,348                   254,228                   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 779,134                   679,436                   581,315                   554,402                   

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)
กรรมการ กรรมการ

(นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 5 297,059             270,256             185,921             181,208             
รายไดจ้ากการขาย 5 25,268               -                        -                        -                        
รายไดอ่ื้น 5 5,412                 8,068                 1,368                 1,588                 
รวมรำยได้ 327,739             278,324             187,289             182,796             
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการให้บริการ 5 242,535             218,976             147,903             146,566             
ตน้ทุนขาย 5 20,255               -                        -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,940               10,404               10,266               9,109                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 42,472               36,759               23,021               24,255               
รวมค่ำใช้จ่ำย 318,202             266,139             181,190             179,930             
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและ
   กำรร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 9,537                 12,185               6,099                 2,866                 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ 9, 11 411                    (2,620)               -                        -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 9,948                 9,565                 6,099                 2,866                 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,308)               (2,615)               (1,708)               (1,852)               
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 6,640                 6,950                 4,391                 1,014                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (1,249)               (375)                  (963)                  (109)                  
ก ำไรส ำหรับงวด 5,391                 6,575                 3,428                 905                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (582)                  (408)                  -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (582)                  (408)                  -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 4,809                 6,167                 3,428                 905                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,516                 6,200                 3,428                 905                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 875                    375                    

5,391                 6,575                 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,934                 5,792                 3,428                 905                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 875                    375                    

4,809                 6,167                 
(หน่วย: บาท)

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.010                 0.015                 0.008                 0.002                 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.014                 0.002                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 5 825,459             722,680             529,097             532,211             
รายไดจ้ากการขาย 5 56,421               -                        -                        -                        
รายไดอ่ื้น 5 13,747               11,623               4,658                 5,565                 
รวมรำยได้ 895,627             734,303             533,755             537,776             
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการให้บริการ 5 667,725             581,856             418,401             428,609             
ตน้ทุนขาย 5 45,235               -                    -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 38,210               30,938               30,001               25,679               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 130,400             100,488             74,035               71,910               
รวมค่ำใช้จ่ำย 881,570             713,282             522,437             526,198             
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและ
   กำรร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 14,057               21,021               11,318               11,578               
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ 9, 11 717                    (11,614)             -                        -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 14,774               9,407                 11,318               11,578               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,848)               (6,523)               (5,525)               (5,757)               
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 4,926                 2,884                 5,793                 5,821                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (1,892)               (2,154)               (2,231)               (1,626)               
ก ำไรส ำหรับงวด 3,034                 730                    3,562                 4,195                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (455)                  (655)                  -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,323                 -                        2,323                 -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 1,868                 (655)                  2,323                 -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 4,902                 75                      5,885                 4,195                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,982                 158                    3,562                 4,195                 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 52                      572                    

3,034                 730                    

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,850                 (497)                  5,885                 4,195                 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 52                      572                    

4,902                 75                      
(หน่วย: บาท)

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.007                 0.0004               0.008                 0.010                 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.0004               0.009                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561
(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 4,926                 2,884                 5,793                 5,821                 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   โอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (2,326)               (4,052)               (3,454)               (4,052)               
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (797)                  (2)                      266                    (2)                      
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,620               6,934                 3,587                 3,465                 
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 98                      98                      98                      98                      
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,705                 1,617                 1,222                 1,221                 
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (717)                  12,135               -                        -                        
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                        (6,841)               -                        -                        
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 183                    503                    222                    (212)                  
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (123)                  -                        -                        -                        
   ดอกเบ้ียรับ (703)                  (1,784)               (2,360)               (2,874)               
   ดอกเบ้ียจ่าย 9,672                 6,523                 5,525                 5,757                 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 32,538               18,015               10,899               9,222                 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,690                 (1,976)               (5,652)               2,588                 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (51,682)             (13,603)             (8,578)               (312)                  
   สินคา้คงเหลือ (1,610)               -                        -                        -                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,033)               (4,250)               (1,955)               (21)                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 301                    5,917                 (371)                  (123)                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3                        (3,538)               (149)                  (1,189)               
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 26,321               7,856                 6,053                 4,699                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,224)               (2,243)               (1,035)               (1,008)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,202                 (336)                  1,230                 (336)                  
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,506                 5,842                 442                    13,520               
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 791                    746                    667                    746                    
   เงินสดรับภาษีเงินได้ -                        16,080               -                        16,080               
   จ่ายภาษีเงินได้ (5,277)               (6,845)               (5,266)               (5,440)               
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 1,020                 15,823               (4,157)               24,906               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561
(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (4,366)               (5,872)               (747)                  (2,028)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 5,319                 2                        340                    2                        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,288)               (1,672)               (1,407)               (901)                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน -                        (9,778)               -                        (9,778)               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        (5,010)               (7,390)               
เงินสดจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าหุน้ -                        -                        (8,279)               -                        
เงินสดรับจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.3 3,165                 -                        -                        -                        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                        -                        91                      (17,678)             
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ 3 -                        5,223                 -                        -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 904                    -                        904                    -                        
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,660)               -                        -                        -                        
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                        1,003                 1,047                 1,921                 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (236)                  (9,472)               (179)                  (730)                  
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  838                    (20,566)             (13,240)             (36,582)             
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (12,595)             2,995                 (18,614)             (12,857)             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,860                 (15,000)             -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวลดลง (10,860)             (7,952)               (7,700)               (7,200)               
เงินรับค่าหุน้ 43,988               -                        43,988               -                        
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (10,006)             (1,434)               (714)                  -                        
ดอกเบ้ียจ่าย (7,249)               (6,435)               (5,483)               (5,677)               
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 9,138                 (27,826)             11,477               (25,734)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (752)                  (653)                  -                        -                        
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด (30)                    (1,026)               -                        -                        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 10,214               (34,248)             (5,920)               (37,410)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 36,578               78,327               17,665               51,243               
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 46,792               44,079               11,745               13,833               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561
(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดินและอาคาร 59,244               -                        59,244               -                        
   ซ้ืออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                        4,033                 113                    4,033                 
   เจา้หน้ีค่าหุน้เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        5,100                 -                        5,100                 
   ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,323                 -                        2,323                 -                        
   จ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บช าระ 2,670                 -                        2,711                 -                        
   จ  าหน่ายอุปกรณ์ยงัไม่ไดรั้บช าระ -                        -                        8                        -                        
   การเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย -                        109,568             -                        -                        
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
และช าระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2560 105,000                     127,933            10,500                       (16,867)                     (239)                             226,327                     (1,756)                       224,571                     
ก าไรส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม)่ -                                -                        -                                158                            -                                   158                            572                            730                            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                        -                                -                                (655)                             (655)                          -                                (655)                          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                        -                                158                            (655)                             (497)                          572                            75                              
เปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในการร่วมคา้ (หมายเหตุ 3) -                                -                        -                                -                                -                                   -                                35,844                       35,844                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2560 (ปรับปรุงใหม่) 105,000                     127,933            10,500                       (16,709)                     (894)                             225,830                     34,660                       260,490                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 105,000                     127,933            10,500                       (24,470)                     (1,194)                          217,769                     32,797                       250,566                     
ก าไรส าหรับงวด -                                -                        -                                2,982                         -                                   2,982                         52                              3,034                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                        -                                2,323                         (455)                             1,868                         -                                1,868                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                        -                                5,305                         (455)                             4,850                         52                              4,902                         
เพ่ิมทนุหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิของ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 20) 8,538                         42,697              -                                -                                -                                   51,235                       -                                51,235                       
ไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยโดยผา่นการควบคุม -                                -                        -                                -                                -                                   -                                4,433                         4,433                         
จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย
   (หมายเหตุ 10) -                                -                        -                                -                                -                                   -                                (1,443)                       (1,443)                       
เปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษทัร่วม
   (หมายเหตุ 9) -                                -                        -                                -                                -                                   -                                15,589                       15,589                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2561 113,538                     170,630            10,500                       (19,165)                     (1,649)                          273,854                     51,428                       325,282                     

-                            -                    -                            -                            -                               -                            -                            -                            
-                            -                    -                            -                            -                               -                            -                            -                            

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก รวม
และช าระเตม็มูลคา่แลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 105,000                     127,933                 10,500                       6,254                         249,687                     
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                             -                                 4,195                         4,195                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                             -                                 -                                 -                                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                             -                                 4,195                         4,195                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 105,000                     127,933                 10,500                       10,449                       253,882                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 105,000                     127,933                 10,500                       10,795                       254,228                     
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                             -                                 5,885                         5,885                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                             -                                 -                                 -                                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                             -                                 5,885                         5,885                         
เพ่ิมทุนหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิของ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 20) 8,538                         42,697                   -                                 -                                 51,235                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 113,538                     170,630                 10,500                       16,680                       311,348                     

-                             -                         -                             -                             -                             
-                             -                         -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ง
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯคือ ครอบครัวพวัถาวรสกุล ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัในอตัราร้อยละ 52.71 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ               
การรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็นตวัแทนออกของด้านพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้ าเขา้ผูส่้งออก ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล             
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน    
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ  
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                           
โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และได้จดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับ                      
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
กลุ่มบริษทัดงัน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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- ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดด้ าเนินการ
จดัตั้ง “NCL International Logistics USA Inc.” ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย NCL Inter Logistics (S) 
Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 และถือเป็น 
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

 งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ    งบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้ งแต่ว ันท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทจนถึงว ันท่ี  30 กันยายน  2561 ซ่ึงเป็น                
งบการเงินท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร และยงัไม่ได้สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั เน่ืองจากบริษทั                
เพิ่งเร่ิมด าเนินงานและมีรายได้และค่าใช้จ่ายจ านวนเงินประมาณ 10.0 ล้านบาท และ 11.8 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

- ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นในบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั จากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง
จ านวน 3,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 5.01 ล้านบาท มีผลให้บริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 52.80 การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นท่ีถือโดย  
บริษทัฯไดด้ าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 และบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั เปล่ียนจาก
บริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยนบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ                  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ทั้ งน้ี มูลค่าของ
สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 เป็นมูลค่ายุติธรรมซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหาร
พิจารณาวา่ บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในปี 2559 และเพิ่งเร่ิมด าเนินกิจการ 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 จึงไม่แตกต่าง
จากมูลค่าตามบญัชี ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีค่า
ความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด          
ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,560 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,783 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 12,261 
สินคา้คงเหลือ 3,443 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,525 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 12) 33,001 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมายเหตุ 13) 32 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 89 

 รวมสินทรัพย ์ 61,713 

หนีสิ้น  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 8,092 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 20,000 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 95 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (หมายเหตุ 18) 95 

   รวมหน้ีสิน 28,690 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 33,023 

สัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 8.35 
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึน 2,757 
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 2,253 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 5,010 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (7,560) 

เงินสดรับสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบการเงินรวม 2,550 
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รายละเอียดของราคาซ้ือหุน้ในบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
รำคำจ่ำยซ้ือ  
เงินสดจ่าย 5,010 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (2,757) 
ค่าความนิยม 2,253 

ผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มี
รายไดแ้ละก าไรจ านวน 56.7 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมแลว้ 

- ในเดือนพฤษภาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดด้ าเนินการ
จดัตั้ง “Qingdao National Container Line Company Limited” ในประเทศจีน โดย NCL Inter Logistics 
(S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 หยวน บริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ี
ดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ          
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ซ่ึงเป็น         
งบการเงินท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร และยงัไม่ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั เน่ืองจากบริษทัยงัเพิ่ง
เร่ิมด าเนินงานและมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจ านวนเงินประมาณ 5.5 ลา้นบาท และ 5.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

- ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัฯจ าหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจ  านวนในราคา
ทุนโดยมีหุ้นสามัญ 140,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้ งหมด 
140,000 เหรียญสิงคโปร์ ให้กับผู ้ถือหุ้นรายหน่ึงของ Legend Shipping PTE. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ เป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ส้ินสุดการเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

- ในเดือนกรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดด้ าเนินการ
จัดตั้ ง “LG Container Line Pte. Ltd.” ในประเทศสิงคโปร์ โดย  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มี
สัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ บริษทัดงักล่าว
ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ          
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ซ่ึงเป็น                      
งบการเงินท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร และยงัไม่ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั เน่ืองจากบริษทัยงั
ไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินงานและมีค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งบริษทัจ านวนเงินประมาณ 0.03 ลา้นบาท 

- ในเดือนกรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดเ้ขา้ลงทุนใน PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งในประเทศอินโดนีเซีย โดยผ่านการท าสัญญาเงินให้กู ้แปลงสภาพ 
(Convertible loan agreement) เป็นจ านวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเทียบเท่าสัดส่วนการ     
ถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และจดัท า Business cooperation agreement เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การเขา้ควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางออ้มของบริษทัดงักล่าว บริษทัฯ
ไดเ้ขา้ควบคุมและสั่งการกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษทันบัตั้งแต่
วนัท่ีท าสัญญา และถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนับแต่วนัท่ีดังกล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 10 

งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ          
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีจดัท า
โดยผูบ้ริหาร และยงัไม่ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั มูลค่าของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีท าสัญญา
เป็นมูลค่ายุติธรรมซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบัญชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่า PT. NCL INTER 
LOGISTIK INDONESIA จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนสิงหาคม 2560 และเพิ่งเร่ิมด าเนินกิจการ 
ดงันั้น มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีท าสัญญาจึงไม่แตกต่าง
จากมูลค่าตามบญัชี 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบัญชีของ  PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA ณ วนัท่ีท าสัญญามีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 615 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 4,251 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,318 
อุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 12) 119 

 รวมสินทรัพย ์ 7,303 
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 (หน่วย: พนับาท) 
หนีสิ้น  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 1,365 

   รวมหน้ีสิน 1,365 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 5,938 

เงินสดรับสุทธิจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยโดยผา่นการควบคุมท่ีแสดงในงบการเงิน
รวม 

 
615 

ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายไดแ้ละ
ก าไรจ านวน 8.9 ลา้นบาท และ 2.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมแลว้ 

- ในเดือนสิงหาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดเ้ขา้ลงทุนใน NCL Inter Logistics Vietnam 
Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งในประเทศเวียดนาม โดยผา่นการท าสัญญาเงินให้กูแ้ปลงสภาพ 
(Convertible loan agreement) เป็นจ านวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเทียบเท่าสัดส่วนการ    
ถือหุ้นร้อยละ 100 และจดัท า Business cooperation agreement เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้ควบคุมการ
ด าเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางออ้มของบริษทัดงักล่าว บริษทัฯไดเ้ขา้ควบคุมและ
สั่งการกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา และ
ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ          
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีจดัท า
โดยผูบ้ริหาร และยงัไม่ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั มูลค่าของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีท าสัญญา
เป็นมูลค่ายุติธรรมซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่า NCL Inter Logistics 
Vietnam Company Limited จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2561 และยงัไม่เร่ิมด าเนิน
กิจการ ณ วนัท่ีท าสัญญา ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ี
ท าสัญญาจึงไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชี 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบัญชีของ  NCL Inter Logistics Vietnam 
Company Limited ณ วนัท่ีท าสัญญามีจ านวน 321,371 บาท ซ่ึงคือบญัชีลูกหน้ีอ่ืนเท่านั้น 

ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายไดแ้ละ
ก าไรจ านวน 3.0 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมแลว้ 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    
ในบญัชีของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ         
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกับสัญญาท่ีท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 
และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี 

  ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

  ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.   นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเพิ่มเติมซ่ึงเป็นผลมา   
จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 
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การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนัยส าคัญของ             
ความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กับผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดย              
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใด   
จะต ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด                  
จะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บค านวณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น
ในการขายสินคา้นั้นได ้

3. กำรแก้ไขงบกำรเงินปีก่อน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดแ้กไ้ขรายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากัด ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด          
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เน่ืองจากบริษทัฯด าเนินการในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็น
เงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงเป็นผลจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว เสร็จส้ินในเดือนธันวาคม 
2560 บริษทัฯจึงท าการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไวแ้ละรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติม เพื่อให้
สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึง
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของกิจการดงักล่าว 

 มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั             
ณ วนัท่ีลดทุนจดทะเบียนเสร็จส้ินมีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,223 5,513 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,768 1,768 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 12,463 12,463 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,361 2,167 
ส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ - สุทธิ 231,700 220,255 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  593 593 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,706 2,706 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,269 7,269 

 รวมสินทรัพย ์ 264,083 252,734 

หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,567 4,567 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7,961 7,961 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  15,000 15,000 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,803 3,803 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  71,955 71,955 
เงินกูย้มืระยะยาว  12,822 12,822 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  294 294 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,269 - 

   รวมหน้ีสิน 118,671 116,402 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 145,412 136,332 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 75.35  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุน - มูลค่ายติุธรรม 109,568  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุน - มูลค่าตามบญัชี 102,727  

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน 6,841  
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 ทั้งน้ี การปรับปรุงการแสดงรายการดงักล่าวใหม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามท่ีได้
รายงานไว ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

 
ปรับปรุงใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

 
ปรับปรุงใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ก ำไรขำดทุน     
รายไดอ่ื้น 8,068    1,227  11,623   4,782  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     36,759    36,545  100,488 100,274  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (375)  (333) (2,154) (2,112) 
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  6,200  (385) 158  (6,427) 
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,792  (793) (497) (7,082) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน     
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของ 
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

               
0.0150  

           
(0.0010) 

          
0.0004 

           
(0.0150) 

4. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินสด 1,017 1,991 140 140 
เงินฝากธนาคาร 45,775 34,587 11,605 17,525 

รวม 46,792 36,578 11,745 17,665 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.13 ถึง 0.38 ต่อปี          (31 
ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.38 ต่อปี) 
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5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย* 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั  
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ  ากดั”) 

 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั บริษทัยอ่ย 
NCL International Logistics USA Inc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
LG Container Line Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ควบคุมโดยบริษทัยอ่ย) 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA บริษทัยอ่ย (ควบคุมโดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั บริษทัร่วม 
Zim Integrated Shipping Services Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัร่วม 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสเอสเค ทรัค เซลล ์แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping PTE. Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping LS (Myanmar) Co., Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Tank PTE. Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
AGV Holdings PTE. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
ALP Projects PTE. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Chartering PTE. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping (Johor) SDN. BHD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้โดยบุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ก.ส. 54 จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จงไทอ้ี้เจียชิน โกลบอล ดิเวลอปเมนท ์(ประเทศไทย)  
   จ  ากดั 

 
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซนัไชด ์แอนด ์เบบ้ี จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยแลนด ์พริวเิลจ คาร์ด จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไผทอุดม จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พรีไซซ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ล้ิมโสภณ พานิช จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอน็เอสพี เนทเวอร์ค จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอล เอน็ จี ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จงไท่บลูซี จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
NCL Inter Logistics Corporation Limited มีกรรมการร่วมกนั 
* เงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ถกูจ าหน่ายในระหว่างงวด  

รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั  
 (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ 
จ  ากดั”) 

     

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 908 1,257 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 180 180 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 341 312 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,509 2,345 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 5,289 3,498 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - 7 11 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,527 4,653 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 150 1 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 195 225 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 252 162 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 315 1,194 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 270 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,794 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,241 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,083 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 128 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 213 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 5 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Qingdao National Container Line Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 3 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8 - 8 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,676 - 1,676 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 40 - 40 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - 345 - 225 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดอ่ื้น - 83 - - ราคาเทียบเคียงกบั 

 บุคคลภายนอก 
 ดอกเบ้ียรับ - 150 - 150 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 1,204 - 1,204 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 200 - - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์      
   เซอร์วสิ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 8 - 8 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 1,453 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 365 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Legend Shipping PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 10,103 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

16 
  

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 2,036 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1,674 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
Legend Tank PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 5,190 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 2 1,519 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 326 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 6,206 - - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

อตัราร้อยละ 10 - 30 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 324 24 24 24 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย 278 - - - อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั  
 (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ 
จ  ากดั”) 

     

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,824 1,322 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 540 420 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดค่้าบริการจดัการ - - - 150 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 1,010 789 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 14,084 7,649 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 13,794 10,786 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - 23 140 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 5,179 8,818 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
   ค่าบริการจดัการ - - - 523 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 151 1 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 570 225 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 748 162 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 5,620 1,194 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,666 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,869 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,654 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,083 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 128 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 213 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 5 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Qingdao National Container Line Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 3 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 531 - - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ดอกเบ้ียรับ - 417 - 417 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 28 - 28 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,750 - 4,750 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 40 - 40 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - 1,605 - 1,485 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดอ่ื้น - 83 - - ราคาเทียบเคียงกบั 

 บุคคลภายนอก 
 ดอกเบ้ียรับ - 586 - 586 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 5,483 - 5,483 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 40 - 40 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ค่าเช่า 400 - - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์      
   เซอร์วสิ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 4,023 - 4,023 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 – 30 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,880 7,138 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,331 1,478 - 639 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

Legend Shipping PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,288 23,640 - 633 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5,969 9,025 - 23 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,864 3,218 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
Legend Tank PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8,164 10,113 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 187 3,791 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 284 511 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 14,340 - - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

อตัราร้อยละ 10 - 30 
บริษทั แอล เอน็ จี ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ากดั      
 รายไดอ่ื้น 26 - - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 771 71 71 71 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย 790 - - - อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ                     
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 1,122 730 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 3,577 615 
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 9 - 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 1,106 - 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 150 - 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 1,264 - 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 286 - 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - 166 - 166 
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 27 - 27 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั - 206 - 206 
  Legend Shipping PTE. Ltd. - 2,128 - - 
  LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. - 3,847 - - 
  Legend Tank PTE. Ltd. - 5,657 - - 
  Legend Shipping (Johor) SDN. BHD. - 53 - - 
  บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั 2,099 - - - 
รวม 2,126 12,057 7,541 1,717 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 161 178 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั - 6 - 6 

รวม - 6 161 184 

เงินรับแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - - 79 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 6 - 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 21 - 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 27 - 
รวม - - 54 79 
ค่าเช่าคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 60 60 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 245 300 
รวม - - 305 360 
ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 100 - 
 บริษทัร่วม     
    บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 88 180 88 180 
 กรรมการ 9,033 - - - 
รวม 9,121 180 188 180 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 264 265 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 9 22 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 861 113 
รวม - - 1,134 400 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,247 12,243 9,383 2,920 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - - 480 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 522 750 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - - 967 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 235 - 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 73 - 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 14 - 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 248 - 248 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Legend Shipping PTE. Ltd. - 1,148 - - 
  Legend Tank PTE. Ltd. - 74 - - 
  LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. - 131 - - 
รวม 248 1,353 1,092 2,197 
เงินจ่ายแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 70 - 
รวม - - 70 - 
เจา้หน้ีอ่ืน     
 กรรมการ 22 - 321 - 
รวม 22 - 321 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
    (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 113 - 
 กรรมการ 1,497 689 811 626 
รวม 1,497 689 924 626 
ค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย     
 กรรมการ 510 450 510 450 
รวม 510 450 510 450 
เช็คคา้งจ่าย     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - - 130 
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 64 - 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 255 24 255 24 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 56 - - - 
 กรรมการ 95 - - - 
รวม 406 24 319 154 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     
 กรรมการ 130 - - - 
รวม 130 - - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,813 2,516 3,236 3,427 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
 บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
  (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 18,000 18,000 
 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 645 975 
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 25,000 25,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 43,645 43,975 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการและผูถื้อหุน้ 25,860 - - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,860 - - - 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

 
ผลกระทบ
จากอตัรา 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ์ 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด แลกเปล่ียน 2561 

บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั        
 (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง         
(ไทยแลนด)์ จ  ากดั”) 

 
บริษทัยอ่ย 18,000 - - 

 
- 18,000 

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 975 - (442) 112 645 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 25,000 - - - 25,000 

รวม  43,975 - (442) 112 43,645 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดใ้ห้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์กูย้ืมเงินในรูปสัญญาเงินกูย้ืมมีระยะเวลา 1 ปี 
โดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 ข) บริษทัฯไดใ้ห้บริษทัย่อยสองแห่งในประเทศกูย้ืมเงินในรูปสัญญาเงินกูย้ืมมีระยะเวลา 3 เดือน และ      
1 ปี โดยคิดดอกเบ้ียระหว่างกนัในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีและร้อยละ 4.0 ต่อปี ตามล าดบั โดยไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี 

เพ่ิมข้ึน    
จากการ เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืระยะสั้น 1 มกราคม 2561 รวมธุรกิจ ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2561 
กรรมการและผูถื้อหุน้ - 20,000 7,455 (1,595) 25,860 
รวม - 20,000 7,455 (1,595) 25,860 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษัทย่อยสองแห่งในประเทศไทยกู้ยืมเงินจากกรรมการและผูถื้อหุ้นในรูปสัญญาเงินกู้ยืมมี
ระยะเวลา 1 ปี โดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 0 - 5.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,531 5,724 4,556 4,304 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 183 183 183 183 

รวม 6,714 5,907 4,739 4,487 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,656 15,914 12,925 12,926 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 549 454 549 454 
รวม 20,205 16,368 13,474 13,380 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุ
สัญญาไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท 

 ข) บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้เช่าอาคารส านกังานกบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 3 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนั
ตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 1.44 ลา้นบาท 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,099 2,558 4,684 1,191 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน - 2,860 1,795 320 
 1 - 3 เดือน 6 4,760 1,041 206 
   3 - 6 เดือน 21 1,090 21 - 
   6 - 12 เดือน - 672 - - 
   เกินกวา่ 12 เดือน - 117 - - 
รวม  2,126 12,057 7,541 1,717 
ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ - 6 - 184 
อ่ืน ๆ 9,121 180 1,842 1,019 
รวม 9,121 186 1,842 1,203 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,247 12,243 9,383 2,920 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 96,047 79,307 56,982 55,849 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 53,636 31,778 30,298 23,937 
 1 - 3 เดือน 28,692 15,217 12,889 6,120 
   3 - 6 เดือน 19,510 11,268 2,105 5,572 
 6 - 12 เดือน 10,094 1,883 1,524 653 
   เกินกวา่ 12 เดือน 9,633 12,224 7,056 12,039 
รวม 217,612 151,677 110,854 104,170 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (7,327) (9,915) (6,336) (9,910) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  210,285 141,762 104,518 94,260 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 14,128 13,269 13,938 12,957 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4) (4) - (4) 
สุทธิ 14,124 13,265 13,938 12,953 
ลูกหน้ีอ่ืน 6,337 2,694 3,610 412 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87) (87) (87) (87) 
สุทธิ 6,250 2,607 3,523 325 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 20,374 15,872 17,461 13,278 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -      
 กิจการอ่ืน - สุทธิ 230,659 157,634 121,979 107,538 
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 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืนส าหรับงวด              
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช าระ ผลต่างการ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  (กลบัรายการ)  คืนใน แปลงค่า ณ วนัท่ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกราคม 2561 ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด งบการเงิน 30 กนัยายน 2561 
ลูกหน้ีการคา้ 9,915 (2,576) - (12) 7,327 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 4 - - - 4 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - - 87 
รวม 10,006 (2,576) - (12) 7,418 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช าระ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  (กลบัรายการ)  คืนใน ณ วนัท่ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกราคม 2561 ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2561 
ลูกหน้ีการคา้ 9,910 (3,574) - 6,336 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 4 (4) - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 
รวม 10,001 (3,578) - 6,423 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯได้น าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                         
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด         
 จ ากดั ผลิตน ้ายาฟอกไต ไทย - 44.44 - 17,778 - 14,961 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั เป็นตวัแทนขนส่ง        
    สินคา้ทางทะเล ไทย 51.00 51.00 5,100 5,100 6,242 5,241 

     5,100 22,878 6,242 20,202 
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(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             
ของเงินลงทุน 

                              
ราคาทุน - สุทธิ 

   30    
กนัยายน  

31    
ธนัวาคม   

30 
กนัยายน  

31     
ธนัวาคม   

30 
กนัยายน  

31     
ธนัวาคม   

30 
กนัยายน  

31     
ธนัวาคม   

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เกรซ วอเทอร์            
   เมด จ ากดั ผลิตน ้ายาฟอกไต ไทย - 44.44 - 17,778 - - - 17,778 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ เป็นตวัแทน          
   จ ากดั    ขนส่งสินคา้          
    ทางทะเล ไทย 51.00 51.00 5,100 5,100 - - 5,100 5,100 

     5,100 22,878 - - 5,100 22,878 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นในบริษทั เกรซ             
วอเทอร์ เมด จ ากดั จากผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจ านวน 3,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 5.01 ลา้น
บาท มีผลให้บริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยสัดส่วนเงินลงทุนจะเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 44.44 เป็นร้อยละ 
52.80 การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นท่ีถือโดยบริษทัฯได้ด าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2561 และบริษทัฯได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
รวมถึงการควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าวเป็นผลให้บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั เปล่ียนจากบริษทัร่วม
เป็นบริษทัยอ่ยนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ผูบ้ริหารเจรจาเปล่ียนแปลง
และแก้ไขเง่ือนไขบางเง่ือนไขในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นระหว่างบริษทัฯกับ Zim Integrated Shipping 
Services Ltd. ในเร่ืองท่ีเ ก่ียวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยผลประโยชน์ใหม่ต้องไม่น้อยกว่า
ผลประโยชน์เดิมท่ีระบุอยู่ในสัญญาเดิม ทั้ ง น้ีบริษัทฯต้องค านึงถึงผลประโยชน์อันสูงสุดของ                     
ผูถื้อหุน้เป็นหลกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 การเจรจาดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง       
NCL Inter Logistics (S) Pte.  1.0  ลา้นเหรียญ  1.0  ลา้นเหรียญ     
  Ltd.    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 100.00 100.00 25,187 25,187 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd.   0.2  ลา้นเหรียญ     
    -    สิงคโปร์ - 70.00 - 3,615 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ 

ไลน์ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์   

    

 จ ากดั”) 10.0 ลา้นบาท 10.0  ลา้นบาท 60.00 60.00 6,000 6,000 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์       
  โลจิสติกส์ จ  ากดั 168.7 ลา้นบาท 168.7 ลา้นบาท 75.35 75.35 127,150 127,150 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด       
  จ ากดั 40.0 ลา้นบาท - 52.80 - 22,788 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    

NCL International Logistics  0.1  ลา้นเหรียญ      
  USA Inc.    สหรัฐอเมริกา - 100.00 - - - 
Qingdao National Container        
  Line Co., Ltd.  5.0  ลา้นหยวน - 100.00 - - - 
LG Container Line Pte. Ltd. 0.01 ลา้นเหรียญ - 100.00 - - - 
    สิงคโปร์      
บริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียผา่นการควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    
NCL Inter Logistics Vietnam  2,500.0 ลา้นดอง      
 Co., Ltd.   เวียดนาม - - - - - 
PT. NCL INTER LOGISTIK        
  INDONESIA 1,000.0 ลา้นรูเปีย - - - - - 

รวม     181,125 161,952 
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- เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนใน NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยจ านวน 1,260,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายกิจการ        
ในต่างประเทศ ในระหว่างงวด บริษัทฯได้โอนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ านวน 250,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์เป็นจ านวน 1,350,000 เหรียญ
สิงคโปร์ การจดทะเบียนเพิ่มทุนอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯบนัทึกเงิน
เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ซ่ึงแสดงภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบการเงิน  

- ในเ ดือนกุมภาพันธ์  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด า เ นินการจัดตั้ ง  “NCL International 
Logistics USA Inc.” ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือ
หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัดงักล่าวได้     
จดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ี
ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผ่าน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ  NCL International Logistics USA Inc. และบริษัทฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัดังกล่าว เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL International Logistics USA Inc. จ านวน 30,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา จาก
เงินลงทุนเดิมจ านวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจ านวน 130,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา      การ
จดทะเบียนเพิ่มทุนของ NCL International Logistics USA Inc. ด าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี        8 
ตุลาคม 2561 

- ในเ ดือนพฤษภาคม  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด า เ นินการจัดตั้ ง  “Qingdao National 
Container Line Company Limited” ในประเทศจีน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการ
ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 หยวน บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนับแต่วนัท่ีดงักล่าว 
เน่ืองจากบริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผ่าน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ Qingdao National Container Line Company Limited และบริษทัฯ
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 Qingdao National Container Line 
Company Limited มีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 605,311 หยวน 
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- เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ  าหน่ายเงินลงทุนใน 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้ งจ  านวน เ น่ืองจากกองทุน Buss Capital Fund Singapore ซ่ึ ง เ ป็น
ผูส้นบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจประสบภาวะลม้ละลาย บริษทัฯไดจ้  าหน่ายเงินลงทุน
ใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจ  านวนในราคาทุนโดยมีหุ้นสามญั 140,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้งหมด 140,000 เหรียญสิงคโปร์ ให้กบัผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของ 
Legend Shipping PTE. Ltd. เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯได้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบัผูถื้อหุ้น
ดังกล่าว โดยก าหนดการแบ่งจ่ายช าระเป็นรายเดือนจ านวน 12 งวด งวดแรกเร่ิมช าระเม่ือว ันท่ี         
21 กนัยายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีจดทะเบียนโอนหุ้นเสร็จเรียบร้อยและเป็นผลให้ Legacy Asia Capital 
Pte. Ltd. ส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ วนัท่ีจ  าหน่ายมีจ านวน 3,614,841 บาท ซ่ึงรวมเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,660,115 บาท โดยในระหว่างงวด บริษทัฯบนัทึกก าไรจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. จ านวน 133,870 บาท ภายใตร้ายไดอ่ื้นในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

- ในเดือนกรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด าเนินการจดัตั้ ง “LG Container Line Pte. 
Ltd.” ในประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นส านักงานตวัการ (Principal) และแต่งตั้งให้บริษทั แอลจี คอนเทน
เนอร์ ไลน์ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จ  ากดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นตวัแทน 
(Agent) ในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000 
เหรียญสิงคโปร์ บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561 และถือเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผา่น NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ LG Container Line Pte. Ltd. 
และบริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 

- เ ม่ือว ันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้ท าสัญญาเงินให้กู ้แปลงสภาพ 
(Convertible loan agreement) กับ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ซ่ึงเป็นบริษัทจัดตั้ งใน
ประเทศอินโดนีเซียจ านวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริษทัดังกล่าวใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. สามารถแปลงสภาพ
เงินให้กูด้งักล่าวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าวท่ีเวลาใดก็ได ้โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. 
Ltd. มีสิทธิเลือกท่ีจะเปล่ียนเป็นหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้สามญัไดต้ามจ านวนของเงินใหกู้ย้มื  
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 นอกจากน้ี  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เข้าท า  Business cooperation agreement กับ  PT. NCL 
INTER LOGISTIK INDONESIA เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้ควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงาน
ทั้งโดยทางตรงและทางออ้มของบริษทัดงักล่าว บริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะแบ่งก าไรให้กบั NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิส าหรับปี และหากบริษทัฯมีผลขาดทุนจาก
การด าเนินงาน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับผลขาดทุนดงักล่าวตามสัดส่วนร้อยละ 60 
ซ่ึงอาจจะชดเชยผลขาดทุนท่ีรับรู้ตามสัดส่วนโดยการเพิ่มเงินทุน บริษทัฯได้เขา้ควบคุมและสั่งการ
กิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษทันับตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา และ
พิจารณาเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 NCL Inter Logistics 
(S) Pte. Ltd. มีการจ่ายเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวแลว้จ านวนประมาณ 35,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

- ในเดือนสิงหาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดท้  าสัญญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพ (Convertible 
loan agreement) กับ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้ งในประเทศ
เวยีดนามมีจ านวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใหบ้ริษทัดงักล่าวใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

 ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. สามารถแปลงสภาพ
เงินให้กูด้งักล่าวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าวท่ีเวลาใดก็ได ้โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. 
Ltd. มีสิทธิเลือกท่ีจะเปล่ียนเป็นหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้สามญัไดต้ามจ านวนของเงินใหกู้ย้มื  

 นอกจากน้ี NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เข้าท า  Business cooperation agreement กับ  NCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited เพื่อว ัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการด า เ นินธุรกิจและ   
บริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางออ้มของบริษทัดงักล่าว บริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะแบ่งก าไรให้กบั 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิส าหรับปี และหากบริษทัฯมีผล
ขาดทุนจากการด าเนินงาน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวทั้งจ  านวน 
เทียบเท่าสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงอาจจะชดเชยผลขาดทุนท่ีรับรู้ตามสัดส่วนโดยการเพิ่มเงินทุน บริษทัฯ
ไดเ้ขา้ควบคุมและสั่งการกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษทันบัตั้งแต่
วนัท่ีท าสัญญา และพิจารณาเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีการจ่ายเงินให้กู ้ยืมดังกล่าวแล้วจ านวนประมาณ 50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  
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11. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อาคารและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 51,303 4,070 19,727 75,100 
โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (45,916) - (13,609) (59,525) 
ค่าเส่ือมราคา - (404) (226) (630) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 5,387 3,666 5,892 14,945 

 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 2.10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 
61.68 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 256,713 27,472 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 33,120 - 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (2,649) - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,123 633 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 59,245 59,245 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (4,734) (615) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (19,854) (2,487) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (48) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 326,916 84,248 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและรถหัวลากหางพ่วง มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 
89.12 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 66.32 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2560: 34.04 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 9.91 ลา้นบาท)) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละบุคคลภายนอก 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ราคาทุน - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 12,009 9,723 6,978 5,571 
หกั:  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,518) (2,920) (2,228) (2,040) 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินทรัพย ์ (2,814) (2,833) (2,328) (2,328) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 5,677 3,970 2,422 1,203 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561    
สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,970 1,203 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 32 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,307 1,407 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (613) (188) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (19) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 5,677 2,422 
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14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน                              

2561 
31 ธนัวาคม                   

2560 
30 กนัยายน                              

2561 
31 ธนัวาคม                   

2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11,493 10,107 11,493 10,107 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 178,468 192,450 170,000 190,000 

รวม 189,961 202,557 181,493 200,107 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยูใ่นรูปตัว๋สัญญาใช้เงินมีระยะเวลา 3 เดือน คิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.08 ถึงร้อยละ 4.96 ต่อปี 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัย่อย ค ้าประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เจา้หน้ีการคา้ 110,447 82,264 43,353 44,652 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,740 13,100 14,312 9,139 
เจา้หน้ีอ่ืน 12,561 12,748 6,680 12,056 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 140,748 108,112 64,345 65,847 
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16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 64,926 77,280 3,308 4,135 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (3,985) (6,328) (213) (327) 
รวม 60,941 70,952 3,095 3,808 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (21,780) (15,139) (987) (1,188) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก    
  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 39,161 55,813 2,108 2,620 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 24,156 40,770 64,926 1,103 2,205 3,308 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2,376) (1,609) (3,985) (116) (97) (213) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 21,780 39,161 60,941 987 2,108 3,095 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 18,208 59,072 77,280 1,378 2,757 4,135 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (3,069) (3,259) (6,328) (190) (137) (327) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
    ตามสญัญาเช่า 15,139 55,813 70,952 1,188 2,620 3,808 
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17. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
การช าระคืนเงินตน้ 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน     
2561 

31 ธนัวาคม    
2560 

 (ร้อยละ)      

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร     
  1 MLR-3  

(งวดท่ี 1-24) 
MLR-2 
(งวดท่ี 25-36) 

ช าระรายเดือน 15 พฤษภาคม 2558  
   ถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

6,300 14,000 6,300 14,000 
  2 ร้อยละ 14.21 ช าระรายเดือน 25 ธนัวาคม 2559  

   ถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 6,106 7,821 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน     
  1 ร้อยละ 20.96 ช าระรายเดือน 17 เมษายน 2560  

   ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2562 1,651 3,096 - - 
รวม   14,057 24,917 6,300 14,000 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (10,541) (15,204) (6,300) (10,400) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายหน่ึงปี 3,516 9,713 - 3,600 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 24,917 14,000 
หกั: ช าระคืนในระหวา่งงวด (10,860) (7,700) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 14,057 6,300 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ านวน 40 ล้านบาท วงเงินสินเช่ือดังกล่าว                  
ค  ้ าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและรถหัวลากหางพ่วงบางส่วนของ       
บริษทัยอ่ย 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนค ้าประกนัโดยรถหวัลากหางพว่งบางส่วนของบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 
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18. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 สรุปได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 7,541 6,819 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ 95 - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,600 1,097 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 140 125 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั   
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั   
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ   
      ดา้นประชากรศาสตร์ (1,051) (997) 
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ   
      ทางการเงิน (2,394) (2,394) 
   ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 487 487 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 6,418 5,137 

19. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้
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 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลส าหรับงวด 1,044 190 1,044 191 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว 205 185 (81) (82) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 1,249 375 963 109 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลส าหรับงวด 1,894 1,187 1,894 1,188 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน - 1,173 - 891 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว (2) (206) 337 (453) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 1,892 2,154 2,231 1,626 
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20. ทุนเรือนหุ้น 

 หุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีย ังไม่ได้ออกและเรียกช าระ เป็นหุ้นสามัญท่ีส ารองไว้เพื่ อการใช้ สิทธิ                                
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

 ในปี 2560 มีผูม้าใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทใบส าคญั
แสดงสิทธิ วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ านวนท่ีใชสิ้ทธิ 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุ้น) (บาท)   
NCL-W2 29 ธนัวาคม 2560 4,824,045 4,824,045 1.50 18 มกราคม 2561 8 กุมภาพนัธ์ 2561 

 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 บริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแล้วและแก้ไขเปล่ียนแปลง
หนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์หลงัจากจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช าระแลว้
จ านวน 424,824,045 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 106,206,011 บาท 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั มีผูม้าใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ประเภทใบส าคญั

แสดงสิทธิ วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ านวนท่ีใชสิ้ทธิ 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุ้น) (บาท)   
NCL-W1 19 มกราคม 2561 2,633 2,738 3.848 1 กุมภาพนัธ์ 2561 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
NCL-W2 29 มิถุนายน 2561 29,325,338 29,325,338 1.500 6 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้ และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์หลงัจากจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช าระแลว้
จ านวน 424,826,783 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 106,206,696 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 - อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 
36,586,815 บาทจากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,185 บาท โดยลดหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้
จ  าหน่ายจ านวน 146,347,262 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (NCL-W1) ซ่ึงหมดอายกุารใชสิ้ทธิ
วนัท่ี 19 มกราคม 2561 

 - อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 630,000,000 หุ้น เป็น 
483,652,738 หุน้  

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี  2561 มีมติอนุมติัตามท่ีประชุม
คณะกรรมการเสนอดงักล่าว 
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 บริษทัฯไดด้ าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี  

 - อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 
104,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (NCL-W3)  

 - อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จากเดิมจ านวน 120,913,185 บาท เป็นจ านวน 146,913,185 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 
104,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 26,000,000 บาท  

 -  อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ 
บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 483,652,738 หุ้น เป็น 
587,652,738 หุน้  

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัตามท่ีประชุมคณะกรรมการ
เสนอดงักล่าว 

 บริษทัฯไดด้ าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 หลงัจากจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 
454,152,121 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 113,538,030 บาท 

21. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯได้จ  าหน่ายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ        
(NCL-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรา 6.6 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (NCL-W2) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ: 63,635,200 หน่วย 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ: 63,635,200 หุน้ 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ: 12 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ: 30 มิถุนายน 2560 
วนัท่ีครบก าหนด: 29 มิถุนายน 2561 
ราคาการใชสิ้ทธิ: 1.50 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 
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อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั 
ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน

ธนัวาคม ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยจะก าหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ    
คร้ังแรกคือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และก าหนดการใชสิ้ทธิ     
คร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 

 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นก าหนดการใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
คร้ังท่ี 1 (NCL-W1) มีผูม้าใชสิ้ทธิ จ านวน 2,633 หน่วย เหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 1 
(NCL-W1) ท่ีหมดอายุการใชสิ้ทธิ จ านวน 139,994,864 หน่วย ซ่ึงบริษทัฯมีหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีออกเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพคงเหลือ 146,347,262 หุ้น โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี 
2561 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 20 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (NCL-W3) เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วยโดยไม่คิด
มูลค่าและมีอตัราส่วนเท่ากบั 7 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้1.5 หุน้ โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 2.40 
บาทต่อ 1 หุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 16 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติตามท่ีประชุมคณะกรรมการเสนอ โดยมีการ
เปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีจะเสนอขายคร้ังท่ี 3 (NCL-W3)       
จากจ านวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย เป็นจ านวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย  

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นก าหนดการใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
คร้ังท่ี 2 (NCL-W2) มีผูม้าใช้สิทธิ จ านวน 29,325,338 หน่วย เหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
คร้ังท่ี 2 (NCL-W2) ท่ีหมดอายุการใช้สิทธิ จ านวน 29,485,817 หน่วย ซ่ึงบริษทัฯมีหุ้นสามญัจดทะเบียน     
ท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพคงเหลือ 29,485,817 หุ้น ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจะเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนในคร้ังถดัไป 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดจ้  าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3        
(NCL-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัในอตัรา 7 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(NCL-W3) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

44 
  

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ: 65,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ: 104,000,000 หุน้ 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ: 16 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ: 7 สิงหาคม 2561 
วนัท่ีครบก าหนด: 6 ธนัวาคม 2562 
ราคาการใชสิ้ทธิ: 2.40 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั  
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.50 หุ้นสามญั  

(กรณีมีเศษใหปั้ดทิ้ง) 
ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน

ธนัวาคม ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยจะก าหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 และก าหนดการใชสิ้ทธิ      
คร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
  อตัราการ จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั 

ประเภท ราคา ใชสิ้ทธิต่อ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบส าคญั ใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วยใบส าคญั ณ วนัท่ี ท่ีออกและเสนอ การใชสิ้ทธิ ท่ีหมดอาย ุ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2561 ขายในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2561 

 (บาท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
NCL-W1 3.848 1.04 หุน้สามญัต่อ                

1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
139,997,497 - (2,633) (139,994,864) - 

NCL-W2 1.500 1 หุน้สามญัต่อ                
1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

58,811,155 - (29,325,338) (29,485,817) - 

NCL-W3 2.400 1.50 หุน้สามญัต่อ                
1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- 64,877,441 - - 64,877,441 

22. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า  

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   4,516 6,200 434,602 420,000 0.010 0.015 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2)  -  26,203   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  6,200  446,203  0.014 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   3,428 905 434,602 420,000 0.008 0.002 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2)  -  26,203   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  905  446,203  0.002 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   2,982 158 434,602 420,000 0.007 0.0004 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2)  -  26,203   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  158  446,203  0.0004 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   3,562 4,195 434,602 420,000 0.008 0.010 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2)  -  26,203   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  4,195  446,203  0.009 

ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
มีราคาสูงกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 

23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน โดยเพิ่มส่วนงาน
ผลิตและจ าหน่ายน ้ายาฟอกไตของบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงเป็นผลมาจากการซ้ือหุ้น
เพิ่มจากผูถื้อหุน้รายหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำทำง

บก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนท่ี

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 27.89 153.83 113.86 26.74 322.32 - 322.33 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 0.28 24.52 0.62            - 25.42 (25.42)           - 
รวมรำยได้ 28.17 178.35 114.48 26.74 347.74 (25.42) 322.33 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 1.40 36.16 18.65 3.33 59.54 - 59.54 
รายไดอ่ื้น       5.42 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (12.94) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (42.47) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3.31) 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน        
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้       0.41 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       6.65 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (1.25) 

ก ำไรส ำหรับงวด       5.40 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

        (ปรับปรุงใหม่) 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 22.16 130.39 117.71 270.26 - 270.26 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1.32          5.40   3.60 10.32 (10.32) - 
รวมรำยได้ 23.48 135.79 121.31 280.58 (10.32) 270.26 

ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 4.78 30.53 15.98 51.29 - 51.28 
รายไดอ่ื้น      8.06 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (10.40) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (36.76) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (2.62) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้      (2.62) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      6.94 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (0.37) 

ก ำไรส ำหรับงวด      6.57 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำทำง

บก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนท่ี

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 81.62 410.11 333.57 56.58 881.88 - 881.88 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5.28 33.85 14.11            - 53.24 (53.24)           - 
รวมรำยได้ 86.90 443.96 347.68 56.58 935.12 (53.24) 881.88 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 8.61 93.47 57.36 9.48 168.92 - 168.92 
รายไดอ่ื้น       13.75 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (38.21) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (130.40) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (9.85) 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน        
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้       0.72 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       4.93 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (1.89) 

ก ำไรส ำหรับงวด       3.04 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

        (ปรับปรุงใหม่) 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 24.46 403.64 294.58 722.68 - 722.68 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1.32 13.99 8.93 24.24 (24.24) - 
รวมรำยได้ 25.78 417.63 303.51 746.92 (24.24) 722.68 

ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 5.02 87.97 47.84 140.83 - 140.82 
รายไดอ่ื้น      11.62 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (30.94) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (100.49) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (6.52) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้      (11.61) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      2.88 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (2.15) 

ก ำไรส ำหรับงวด      0.73 
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24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

24.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกโดยมีระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 (ลา้น) (ลา้น) 
จ่ายช าระภายใน 1 ปี   

บาท 14.78 11.86 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.16 
เหรียญสิงคโปร์ 0.01 - 

จ่ายช าระมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
บาท 1.66 11.79 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.28 

24.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเงินให้กู้แปลงสภำพ 

 บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์มีภาระผูกพนัในการให้เงินให้กู ้ยืมแปลงสภาพแก่บริษัทย่อยสองแห่ง           
ในต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 65,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

24.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 3.26 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.66 ลา้นบาท)          (31 
ธันวาคม 2560: 1.73 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.13 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อ    ค ้า
ประกนัการจ่ายช าระเงิน ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งจ านวน 0.90 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 0.50 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2560: 0.90 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.50 ลา้นบาท)) 
เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาเป็นผูป้ระกอบการขนส่งจ านวน 2.23 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 2.02 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2560: 0.70 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.50 ลา้นบาท)) และ
เพื่อค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ จ านวน 0.13 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.13 ล้านบาท)       
(31 ธนัวาคม 2560: 0.13 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.13 ลา้นบาท)) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24.4 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและพนักงานขบัรถของบริษทัฯถูกฟ้องร้องจากพนักงานอยัการคดีศาลแขวงนนทบุรีในขอ้หา
บรรทุกน ้ าหนกัสินคา้เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ศาลชั้นตน้มีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2558 ให้ยึดรถยนต์
ของกลาง (ราคาตามบญัชีเท่ากบั 953,075 บาท) เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์เห็นพอ้งด้วยกบั
ค าสั่งของศาลชั้นตน้ บริษทัฯยื่นค าร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา แต่ศาลฎีกาไม่รับค าร้อง ดงันั้น รถยนต์
ของบริษทัฯจึงถูกยึดเพื่อขายทอดตลาด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของรถยนต์คนั
ดงักล่าวแลว้ และอยูร่ะหวา่งการขออนุมติัเพื่อตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีสินทรัพย ์

24.5 สินทรัพย์/หนีสิ้นทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศทีไ่ม่ได้รับกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน    
2561 

31 ธนัวาคม   
2560 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,631.19 2,323.52 3,127.84 1,302.54 32.24 32.66 
ปอนดส์เตอร์ลิง 4.90 0.42 - 6.36 42.39 43.99 
ยโูร 42.77 - - 26.12 37.35 39.03 
ริงกิตมาเลเซีย - - - 86.05 7.83 8.06 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 965.86 917.64 440.50 499.75 32.24 32.66 
ปอนดส์เตอร์ลิง - 0.42 4.90 6.36 42.39 43.99 
ยโูร 295.00 - 16.43 13.79 37.35 39.03 
ริงกิตมาเลเซีย - - - 86.05 7.83 8.06 

25. กำรอนุมัติงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
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