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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน รวมของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2561งบก าไรขาดทุนรวม
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์จ ากดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์จ ากดั (มหาชน)โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ือง
เหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบพร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้เป็นจ านวนมากรายและเง่ือนไขท่ีระบุใหก้บัลูกคา้มีความหลากหลาย ท าให้
รายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในการรับรู้รายไดท่ี้ซบัซอ้น นอกจากน้ี แนวโนม้ของการ
น าเขา้ - ส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าคอมพิวเตอร์ และวสัดุก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการใหบ้ริการน าเขา้ - ส่งออกท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบการเกิดข้ึนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบ
ไว ้

• สุ่มตวัอยา่งรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไข
การใหบ้ริการ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
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• สอบทานใบลดหน้ีท่ีออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายได ้   
จากการใหบ้ริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั(แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้ใหข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให้มีการ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่
วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง ได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
 
 
 

อรวรรณ เตชวฒันสิริกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2562 



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 34,413,795          36,578,086          3,669,443            17,664,433          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 8 8,449,229            12,243,345          7,759,249            2,920,157            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 9 217,384,763        157,633,854        108,984,356        107,537,824        

สินคา้คงเหลือ 10 3,591,727            -                          -                          -                          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                          - 41,000,000          43,975,438          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,166,681          8,114,180            5,068,638            4,382,801            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 276,006,195        214,569,465        166,481,686        176,480,653        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 85,037,756          84,625,570          76,154,923          75,883,337          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 6,588,664            20,201,676          5,100,000            22,878,000          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          - 195,025,541        161,951,786        

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 -                          - -                          -                          

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 14,733,050          75,100,081          14,733,050          75,100,081          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 318,959,124        256,713,256        83,341,612          27,472,309          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 6,268,036            3,970,312            3,173,267            1,202,580            

ค่าความนิยม 2.2 2,252,566            -                          -                          -                          

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 15,801,016          14,563,754          9,089,690            8,546,343            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 1,836,513            2,457,742            1,559,213            2,400,574            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,097,620            7,234,945            2,657,155            2,486,396            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 460,574,345        464,867,336        390,834,451        377,921,406        

รวมสินทรัพย์ 736,580,540        679,436,801        557,316,137        554,402,059        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 18 174,433,466        202,556,756        169,461,986        200,107,215        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 1,742,056            2,515,728            2,093,763            3,427,198            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 19 123,200,977        108,112,486        52,990,762          65,846,910          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 21,938,646          -                          -                          -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 20 25,651,609          15,139,451          997,875               1,187,735            
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 6,902,604            15,204,181          3,600,000            10,400,000          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,007,450          8,627,616            4,329,561            5,177,709            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 364,876,808        352,156,218        233,473,947        286,146,767        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 20 32,531,058          55,813,304          1,854,390            2,619,864            
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 21 3,222,823            9,713,051            -                          3,600,000            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 6,863,734            7,541,868            5,543,912            6,818,952            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 2,714,639            2,658,442            -                          -                          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,066,483            987,937               2,253,259            987,937               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 48,398,737          76,714,602          9,651,561            14,026,753          
รวมหนีสิ้น 413,275,545        428,870,820        243,125,508        300,173,520        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 24
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 587,652,738 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
         (2560: หุ้นสามญั 630,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 146,913,185        157,500,000        146,913,185        157,500,000        
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 454,152,121 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
         (2560: หุ้นสามญั 420,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 113,538,030        105,000,000        113,538,030        105,000,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 170,629,784        127,933,204        170,629,784        127,933,204        
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 10,727,089          10,500,000          10,727,089          10,500,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (19,216,686)         (24,470,406)         19,295,726          10,795,335          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,140,563)           (1,194,131)           -                          -
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 273,537,654        217,768,667        314,190,629        254,228,539        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 49,767,341          32,797,314          -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 323,304,995        250,565,981        314,190,629        254,228,539        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 736,580,540        679,436,801        557,316,137        554,402,059        

-                      -                      -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)
กรรมการ กรรมการ

(นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7 1,119,142,113  976,053,201        705,967,924   716,615,897   
รายไดจ้ากการขาย 7 84,429,174       -                          -                     -                     
รายไดอ่ื้น 2.2, 7 16,751,613       12,532,138          8,568,432       8,134,001       
รวมรายได้ 1,220,322,900  988,585,339        714,536,356   724,749,898   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 7 908,951,681     783,230,679        564,101,759   575,925,556   
ตน้ทนุขาย 67,165,525       -                          -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 27 56,538,888       41,276,010          34,148,449     34,971,569     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27 170,584,536     148,797,770        99,274,908     99,198,837     
รวมค่าใช้จ่าย 1,203,240,630  973,304,459        697,525,116   710,095,962   
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
   การร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 17,082,270       15,280,880          17,011,240     14,653,936     
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ 12, 14 1,064,165         (11,739,104)        -                     -                     
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 18,146,435       3,541,776            17,011,240     14,653,936     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 7 (12,639,804)      (9,669,922)          (7,143,845)      (7,670,053)      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 5,506,631         (6,128,146)          9,867,395       6,983,883       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (4,078,867)        (2,763,395)          (3,462,942)      (2,442,109)      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1,427,764         (8,891,541)          6,404,453       4,541,774       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (946,432)           (954,751)             -                     -                     
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,323,027         -                          2,323,027       -                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 1,376,595         (954,751)             2,323,027       -                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,804,359         (9,846,292)          8,727,480       4,541,774       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,157,782         (7,603,458)          6,404,453       4,541,774       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,730,018)        (1,288,083)          

1,427,764         (8,891,541)          
-                    -                      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,534,377         (8,558,209)          8,727,480       4,541,774       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,730,018)        (1,288,083)          

2,804,359         (9,846,292)          
-                      -                      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 28
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.007                (0.018)                 0.015              0.011              

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.017)                 0.010              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงคา่ ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
และช าระเตม็มูลคา่แลว้ มูลคา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 105,000,000             127,933,204     10,500,000               (16,866,948)              (239,380)                     226,326,876             (1,756,298)                224,570,578             
ขาดทุนส าหรับปี -                               -                       -                               (7,603,458)                -                                  (7,603,458)                (1,288,083)                (8,891,541)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                       -                               -                               (954,751)                     (954,751)                   -                               (954,751)                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                       -                               (7,603,458)                (954,751)                     (8,558,209)                (1,288,083)                (9,846,292)                
เปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้
   (หมายเหตุ 14) -                               -                       -                               -                               -                                  -                               35,841,695               35,841,695               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 105,000,000             127,933,204     10,500,000               (24,470,406)              (1,194,131)                  217,768,667             32,797,314               250,565,981             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 105,000,000             127,933,204     10,500,000               (24,470,406)              (1,194,131)                  217,768,667             32,797,314               250,565,981             
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี - - - 3,157,782                 - 3,157,782                 (1,730,018)                1,427,764                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - 2,323,027                 (946,432)                     1,376,595                 - 1,376,595                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                       -                               5,480,809                 (946,432)                     4,534,377                 (1,730,018)                2,804,359                 
เพ่ิมทุนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิของ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24) 8,538,030                 42,696,580       -                               -                               -                                  51,234,610               -                               51,234,610               
ไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยโดยผา่นการควบคุม -                               -                       -                               -                               -                                  -                               4,554,049                 4,554,049                 
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
   (หมายเหตุ 13) -                               -                       -                               -                               -                                  -                               (1,442,616)                (1,442,616)                
เปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   (หมายเหตุ 12) - - - - - -                               15,588,612               15,588,612               
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26) -                               -                       227,089                    (227,089)                   -                                  -                               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 113,538,030             170,629,784     10,727,089               (19,216,686)              (2,140,563)                  273,537,654             49,767,341               323,304,995             

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก รวม
และช าระเตม็มลูคา่แลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 105,000,000             127,933,204          10,500,000               6,253,561                 249,686,765             
ก าไรส าหรับปี -                                -                            -                                4,541,774                 4,541,774                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                            -                                -                                -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                            -                                4,541,774                 4,541,774                 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 105,000,000             127,933,204          10,500,000               10,795,335               254,228,539             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 105,000,000             127,933,204          10,500,000               10,795,335               254,228,539             
ก าไรส าหรับปี -                                -                            -                                6,404,453                 6,404,453                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                            -                                2,323,027                 2,323,027                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                            -                                8,727,480                 8,727,480                 
เพ่ิมทุนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิของ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24) 8,538,030                 42,696,580            -                                -                                51,234,610               
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26) -                                -                            227,089                    (227,089)                   -                                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 113,538,030             170,629,784          10,727,089               19,295,726               314,190,629             

-                            -                        -                            -                            -                            
-                            -                        -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 5,506,631           (6,128,146)        9,867,395       6,983,883           
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   โอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (2,434,773)          (2,965,926)        (3,577,648)      (2,970,538)         
   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 123,564               -                        123,564           -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (792,793)             641,098            266,035           9,635                  
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 27,431,902         13,263,644       4,746,596       4,743,159           
   ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 19,762                 -                        -                       -                          
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                           866,275            -                       -                          
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 130,815               130,815            130,815           130,815              
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,130,663           2,057,763         1,628,744       1,628,760           
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,064,165)          11,739,104       -                       -                          
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                           (6,841,077)        -                       -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 325,184               (666,660)           186,402           206,570              
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (111,717)             -                        -                       -                          
   ดอกเบ้ียรับ (959,311)             (2,046,375)        (3,152,251)      (3,810,882)         
   ดอกเบ้ียจ่าย 12,639,804         9,669,922         7,143,845       7,670,053           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 42,945,566         19,720,437       17,363,497     14,591,455        
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,488,563           (5,189,544)        (4,283,904)      4,346,080           
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (38,582,748)        (18,338,504)      4,116,059       (2,355,978)         
   สินคา้คงเหลือ (168,442)             -                        -                       -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,524,361)          (443,334)           (694,467)         (151,518)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 533,147               3,930,786         (301,574)         1,018,400           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,127,284)          (6,006,777)        (1,333,435)      (287,208)            
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 8,482,232           25,015,604       (6,068,412)      8,341,642           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,279,664           (32,672)             (852,357)         792,063              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,026,333           (370,680)           1,213,108       (370,680)            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 21,352,670         18,285,316       9,158,515       25,924,256        
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 940,953               941,589            764,236           851,532              
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 3,225,091           17,817,223       3,225,091       17,817,223        
   จ่ายภาษีเงินได้ (8,547,497)          (8,658,651)        (7,094,340)      (7,203,906)         
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 16,971,217         28,385,477       6,053,502       37,389,105        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (2,865,509)          (5,672,905)        (646,435)         (2,098,267)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 5,479,604           972,991            347,874           1,869                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,796,191)          (1,568,805)        (1,909,296)      (802,756)            
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน -                           (14,878,000)      -                       (14,878,000)       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           -                        (18,248,960)    (7,390,524)         
เงินสดรับจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,164,791           -                        -                       -                          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                           -                        2,442,300       (24,490,380)       
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                           5,223,108         -                       -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,506,184           -                        1,506,184       -                          
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,660,115)          -                        -                       -                          
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                           1,003,151         1,811,885       2,686,287           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (412,186)             (9,570,721)        (271,586)         (828,487)            
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  2,416,578           (24,491,181)      (14,968,034)    (47,800,258)       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลง (28,123,290)        (3,204,800)        (30,645,229)    (5,654,341)         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,938,646           (15,000,000)      -                       -                          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (14,791,805)        (11,504,226)      (10,400,000)    (9,600,000)         
เงินสดรับค่าหุน้ 43,988,007         -                        43,988,007     -                          
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (12,770,088)        (5,348,858)        (955,334)         (275,642)            
ดอกเบ้ียจ่าย (10,478,654)        (9,630,301)        (7,067,902)      (7,637,808)         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (20,237,184)        (44,688,185)      (5,080,458)      (23,167,791)       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (1,195,991)          (877,147)           -                       -                          
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด (118,911)             (77,604)             -                       -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (2,164,291)          (41,748,640)      (13,994,990)    (33,578,944)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 36,578,086         78,326,726       17,664,433     51,243,377        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 6) 34,413,795         36,578,086       3,669,443       17,664,433        

-                      -                    -                  -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดินและอาคาร 59,243,617         -                        59,243,617     -                          
   ซ้ืออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 278,200               -                        278,200           -                          
   ซ้ืออุปกรณ์และยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                           4,338,730         -                       4,075,774           
   ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,323,027)          -                        (2,323,027)      -                          
   จ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บช าระ (1,912,347)          -                        (1,912,347)      -                          
  โอนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                        661,636           -                          
   การเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย -                           109,568,726     -                       -                          
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์  จ  ากดั (มหาชน) ( “บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ง
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ ผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทัฯคือ ครอบครัวพวัถาวรสกุล ซ่ึงถือหุน้รวมกนัในอตัราร้อยละ 44.20 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ
การรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการศุลกากรใหก้บัผูน้ าเขา้ผูส่้งออก ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโลเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน  

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ .ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2559ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์  
จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทั ฯ”) และบริษทัยอ่ย  (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทั ยอ่ย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง     
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ใหบ้ริการขนส่ง

ระหวา่งประเทศ 
สิงคโปร์ 100.00 100.00 

Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ใหบ้ริการเช่าตูค้อน
เทนเนอร์ 

สิงคโปร์ - 70.00 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ 
จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์  
ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) 

ใหบ้ริการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ 

ไทย 60.00 60.00 

บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
   จ ากดั 

ใหบ้ริการขนส่งทาง
บก 

ไทย 75.35 75.35 

บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั ผลิตน ้ ายาฟอกไต ไทย 52.80 44.44 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    
NCL International Logistics USA 

Inc. 
ใหบ้ริการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ 

สหรัฐอเมริกา 100.00 - 

Qingdao National Container Line 
Co., Ltd. 

ใหบ้ริการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ 

จีน 100.00 - 

LG Container Line Pte. Ltd. ใหบ้ริการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ 

สิงคโปร์ 100.00 - 

Ningbo NCL Inter Logistics Co., 
Ltd. 

ใหบ้ริการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ 

จีน 100.00 - 

บริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียผา่นการควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.   
NCL Inter Logistics Vietnam Co., 

Ltd. 
ใหบ้ริการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ 

เวยีดนาม - - 

PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA 

ใหบ้ริการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ 

อินโดนีเซีย - - 

- ในเดือนสิงหาคม  2560 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมคา้ของ
บริษทัฯไดล้ดทุนจดทะเบียนโดยเป็นการลดทุนของผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงมีผลใหส้ัญญาร่วม
ทุนส้ินสุดลง และบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.35 ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560 ไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม  2560 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนเงินลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน ส่วนท่ีต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนซ่ึง
แสดงรวมอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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ในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินมูลค่ายติุธรรมจากผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยการวดัมูลค่าน้ีส่วนใหญ่แลว้มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าส่วนปรับปรุงอาคาร 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ บริษทัฯไดป้รับปรุงก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน มูลค่า
ยติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั 
ณ วนัท่ีลดทุนจดทะเบียนเสร็จส้ินมีดงัต่อไปน้ี 

(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 
ส่วนปรับปรุงอาคารยานพาหนะ และอุปกรณ์ - สุทธิ  
(หมายเหตุ 16) 

 
231,700 

 
220,255 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมายเหตุ 17) 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 (หมายเหตุ 21) 12,822 12,822 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (หมายเหตุ 22) 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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 ผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ีลดทุนจดทะเบียนเสร็จส้ินจนถึงวนัท่ี31 ธนัวาคม
2560 มีรายไดแ้ละขาดทุนจ านวน 55.71ลา้นบาท และ 6.18 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบ
การเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

- ในเดือนกนัยายน 2560 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) กบั Zim 
Integrated Shipping Services Ltd. เพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งหน่ึงในประเทศช่ือ 
“บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั” โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ  51 ของทุนจด
ทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท บริษทัร่วมทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จตามขอ้ตกลงใน
สัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน  2560 และเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

- ในเดือนกุมภาพนัธ์  2561NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯได้
ด าเนินการจดัตั้ง “NCL International Logistics USA Inc.” ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 
100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 23 
กุมภาพนัธ์  2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

ผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจนถึงวนัท่ี 31ธนัวาคม  
2561มีรายไดแ้ละขาดทุนจ านวน20.18ลา้นบาท และ 1.43 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่น        งบ
การเงินรวม  

- ในเดือนกุมภาพนัธ์  2561 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้ในบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั จากผูถื้อหุน้ราย
หน่ึงจ านวน 3,340 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 5.01 ลา้นบาท มีผลใหบ้ริษทัฯเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.80 การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีถือโดย
บริษทัฯไดด้ าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี  1 มีนาคม  2561 และบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 
เปล่ียนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยนบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 12 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม  2561และ                  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 จนถึงวนัท่ี31ธนัวาคม 2561ทั้งน้ี มูลค่าของ
สินทรัพย ์ณ วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 เป็นมูลค่ายติุธรรมซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากฝ่าย
บริหารพิจารณาวา่ บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในปี  2559 และเพิ่ง
เร่ิมด าเนินกิจการ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ี 1 
มีนาคม  2561 จึงไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชี ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั          
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 16) 33,001 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมายเหตุ 17) 32 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 89 

 รวมสินทรัพย ์ 61,713 

หนีสิ้น  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 8,092 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 20,000 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 95 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (หมายเหตุ 22) 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) 
ราคาจ่ายซ้ือ  
เงินสดจ่าย 5,010 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (2,757) 
ค่าความนิยม 2,253 

ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี  1 มีนาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31ธนัวาคม 2561
มีรายไดแ้ละก าไรจ านวน 84.96ลา้นบาท และ 1.34 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบการเงิน
รวมแลว้ 

- ในเดือนพฤษภาคม  2561NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯได้
ด าเนินการจดัตั้ง “Qingdao National Container Line Company Limited” ในประเทศจีน โดย
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียน
จ านวน 5,000,000 หยวน บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม  2561 และ
ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 13 

ผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจนถึงวนัท่ี 31ธนัวาคม  
2561มีรายไดแ้ละขาดทุนจ านวน12.24ลา้นบาท และ 1.00 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่น        งบ
การเงินรวม  

- ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัฯจ าหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจ  านวน
ในราคาทุนโดยมีหุน้สามญั 140,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน
ทั้งหมด 140,000 เหรียญสิงคโปร์ ใหก้บัผูถื้อหุน้รายหน่ึงของ Legend Shipping PTE. Ltd. ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ เป็นผลให ้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 
ส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

- ในเดือนกรกฎาคม  2561NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯได้
ด าเนินการจดัตั้ง “LG Container Line Pte. Ltd.” ในประเทศสิงคโปร์ โดย NCL InterLogistics (S) 
Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000 เหรียญ
สิงคโปร์ บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561และถือเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
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ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่เร่ิมด าเนินงานและงบการเงินจดัท าโดย
ผูบ้ริหารโดยมีค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งบริษทัประมาณ 0.08ลา้นบาท รวมอยูใ่นงบการเงินรวม 

- ในเดือนกรกฎาคม 2561NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดเ้ขา้ลงทุนใน PT. NCL INTER 
LOGISTIK INDONESIA ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งในประเทศอินโดนีเซีย โดยผา่นการท าสัญญาเงิน
ใหกู้แ้ปลงสภาพ (Convertible loan agreement) เป็นจ านวนเงิน  60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
เทียบเท่า สัดส่วน การถือหุน้ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และจดัท า Business cooperation 
agreement เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้ควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรง
และทางออ้มของบริษทัดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้ขา้ควบคุมและสั่งการกิจกรรมการด าเนินงาน ต่าง ๆ 
รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริ ษทัฯ
นบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี  31ธนัวาคม 2561 และ          
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าของสินทรัพย ์ณ 
วนัท่ีท าสัญญาเป็นมูลค่ายติุธรรมซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาวา่ PT. 
NCL INTER LOGISTIK INDONESIA จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนสิงหาคม 2560 และเพิ่ง
เร่ิมด าเนินกิจการ ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ี
ท าสัญญาจึงไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชีของ  PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA ณ วนัท่ีท าสัญญามีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 615 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 4,251 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,318 
อุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 16) 119 
 รวมสินทรัพย ์ 7,303 
หนีสิ้น  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 1,365 
   รวมหน้ีสิน 1,365 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 5,938 
เงินสดรับสุทธิจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยโดยผา่นการควบคุมท่ีแสดง  
ในงบการเงินรวม 615 
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ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561มี
รายไดแ้ละขาดทุนจ านวน 20.46ลา้นบาท และ 0.86 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบการเงิน
รวมแลว้ 

- ในเดือนสิงหาคม  2561NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดเ้ขา้ลงทุนใน NCL Inter Logistics 
Vietnam Company Limitedซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งในประเทศเวยีดนาม โดยผา่นการท าสัญญาเงินให้
กูแ้ปลงสภาพ (Convertible loan agreement) เป็นจ านวนเงิน  100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
เทียบเท่า สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 และจดัท า Business cooperation agreement เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางออ้มของ
บริษทัดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้ขา้ควบคุม และสั่งการกิจกรรมการด าเนินงาน ต่าง ๆ รวมถึงนโยบาย
ทางการเงิน ของบริษทั นบัตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริ ษทัฯนบัแต่วนัท่ี
ดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ          
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561มูลค่าของสินทรัพย ์ณ 
วนัท่ีท าสัญญาเป็นมูลค่ายติุธรรมซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาวา่ 
NCL Inter Logistics Vietnam Company Limitedจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนกรกฎาคม 2561 
และยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ ณ วนัท่ีท าสัญญา ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า
และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีท าสัญญาจึงไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชีของ NCL Inter Logistics Vietnam 
Company Limitedณ วนัท่ีท าสัญญามีจ านวน 321,371 บาทซ่ึงคือบญัชีลูกหน้ีอ่ืนเท่านั้น 

ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561มี
รายไดแ้ละก าไรจ านวน8.72ลา้นบาท และ 0.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม
แลว้ 

- ในเดือนพฤศจิกายน  2561NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯได้
ด าเนินการจดัตั้ง “Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited” ในประเทศจีน โดยNCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 
5,000,000 หยวน บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2561 และถือเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัมิไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการและยงัไม่มีทุนเรียกช าระ  
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ข) บริษทัฯจะถือวา่ มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน หรือบริษทัยอ่ย ได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค)  บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ 
“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง ส่วนของผู ้
ถือหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมคือ  จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน ส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวธีิ
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่ง ปีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุง  (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม  2561มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561)และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั วธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นว
ปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว
ส่วนใหญ่ จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัใหม่ซ่ึงได้ มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                 
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31(ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ  5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง
มอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่ มีผลกระทบ อยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินทีม่ีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหวา่ง ปีปัจจุบนัสภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน และรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการ
แลว้ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา โดยแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจง้หน้ีซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัส าคญัของ             
ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย              
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี     
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั    
ในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ และค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึก    ค่า
เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้        ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.5 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่า
กวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บค านวณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น
ในการขายสินคา้นั้นได ้

4.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนใน การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่างระหวา่ง
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึก ในส่วนของ ก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 30ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผล
การด าเนินงาน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.8 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของสินทรัพย(์ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10  ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 5  ปี 
  ตูค้อนเทนเนอร์  15ปี 
  ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุน
จากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบญัชี 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯและ    
บริษทัยอ่ยจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้นและจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วธีิการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

       อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 10  ปี 

4.10 ค่าความนิยม 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล หรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ ไม่ไดโ้อน
ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า ด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนณ
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของ ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน อ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที  

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย    เม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน  

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ธีิ
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้( ProjectedUnitCreditMethod) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากร เชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
รัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง     ผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุน     
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่  บริษทั
ฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี มีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรม โดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่า ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูล อ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดเ้ช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

 ทุก วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยูณ่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหาร จ าเป็นตอ้ง ใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการ ในเร่ืองท่ีมีความ ไม่แน่นอน เสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง ผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ ต่อขอ้มูล ท่ีแสดง ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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 การรับรู้เงินลงทุนใน บริษัทร่วมทีบ่ริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเกนิกว่ากึง่หน่ึง 

 ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯพิจารณาวา่บริษทั ฯไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทั ซิม (ไทยแลนด)์  จ  ากดั ถึงแมว้า่
บริษทัฯจะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 51 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเกินกวา่ก่ึง
หน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทั ฯและผูถื้อหุน้อีกฝ่ายหน่ึง ไดท้  าสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders 
Agreement) และระบุใหก้รรมการจ านวน  2 ใน 3 ท่านไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้อีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงท าให ้     
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว  

 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯไม่มีการถือหุ้น 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอ านาจควบคุมใน NCL Inter Logistics Vietnam Company 
Limited และ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ถึงแมว้า่บริษทัฯจะไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 
ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดท้  า Business cooperation agreement กบัสองบริษทัดงักล่าวเพื่อ เขา้
ควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ของสองบริษทัดงักล่าวไดด้งันั้น NCL 
Inter Logistics Vietnam Company Limited และ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIAจึงถือเป็น
บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุม
ในกิจการดงักล่าว 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย         
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหาร ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลอง การประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดย ค านึงถึง ความเส่ียงทางดา้นเครดิต  
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว  การ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือ โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจาก
ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้นและค่าเผือ่ส าหรับสินคา้
เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ไม่รวมท่ีดิน)อาคารและอุปกรณ์ ฝ่าย
บริหาร จ าเป็นตอ้งท าการ ประมาณอายกุาร ใหป้ระโยชน์ และมูลค่า คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ไม่รวมท่ีดิน)อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดรวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 4,040 1,991 140 140 
เงินฝากธนาคาร 30,374 34,587 3,529 17,524 
รวม 34,414 36,578 3,669 17,664 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.13 ถึง 2.10 
ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.38ต่อปี) 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น 

 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) 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
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 เอสเอสเคทรัค 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 เซเวน่เดยไ์ดอะลิซีส จ ากดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้โดยบุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ก.ส. 54 จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
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 ฟู้ ด โปรดกัส์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จงไท่บลูซี จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
NCL Inter Logistics Corporation Limited มีกรรมการร่วมกนั 
*เงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ถกูจ าหน่ายในระหว่างปี  
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รายการธุรกิจท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม2561 และ2560สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

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

     

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,824 2,357 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 720 600 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดอ่ื้น - - 35 150 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
 ดอกเบ้ียรับ - - 1,350 1,129 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 16,310 11,190 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 17,149 13,945 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - 27 151 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 6,460 10,347 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,043 4 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 765 675 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 992 575 อตัราร้อยละ 4.0ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 5,620 4,048 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,396 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
 รายไดค่้าเช่า - - 540 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 5,154 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,713 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,186 - 12,160 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 584 - 1,631 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,554 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 178 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Qingdao National Container Line Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 38 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 6 - 6 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดอ่ื้น - 322 - 322 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 788 - 788 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 531 - 531 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ดอกเบ้ียรับ - 417 - 417 อตัราร้อยละ 7.5ต่อปี 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 40 - 40 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - 1,485 - 1,485 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - 586 - 586 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 5,483 - 5,483 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 180 - 180 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 40 - 40 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ค่าเช่า 600 - - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์      
   เซอร์วสิ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 4,015 - 4,015 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,880 10,266 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,331 1,876 - 639 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
LegendShippingPTE.Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,288 28,976 - 634 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5,969 11,318 - 23 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,864 4,841 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
LegendTankPTE.Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8,164 17,723 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 187 3,711 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 284 596 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
LegendShipping(Johor) SDN. BHD.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 70 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม

อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 17 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั เซเวน่เดยไ์ดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 24,658 - - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

อตัราร้อยละ 10 - 30 
บริษทั แอล เอน็ จี ฟู้ ด โปรดกัส์ จ  ากดั      
 รายไดอ่ื้น 31 - - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Zim Integrated Shipping Service Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,118 - 2,118 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม

อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 8,454 - 8,454 - ราคาเทียบเคียงกบับุคลล

ภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     

 ค่าเช่า 1,295 95 95 95 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย 1,066 - - - อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 239 730 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 2,294 615 
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 96 - 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 845 - 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 648 - 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 1,266 - 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 916 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั - 166 - 166 
  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 เซเวน่เดยไ์ดอะลิซีส จ ากดั 2,517 - - - 
รวม 2,517 12,057 6,304 1,717 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - - 178 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 96 - 96 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั - 6 - 6 
รวม 96 6 96 184 
เงินรับแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 43 - 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - - 79 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 39 - 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 32 - 

PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 14 - 
รวม - - 128 79 
ค่าเช่าคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 60 60 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 65 300 
รวม - - 125 360 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 149 - 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั - 180 - 180 
 กรรมการ 5,836 - - - 
รวม 5,836 180 149 180 
ดอกเบ้ียคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 264 265 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - - 22 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 693 113 
รวม - - 957 400 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,449 12,243 7,759 2,920 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) - - 365 480 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 381 750 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - - 967 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 33 - 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 45 - 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 14 - 

NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 77 - 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 155 - 155 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Legend Shipping PTE. Ltd. - 1,148 - - 
  Legend Tank PTE. Ltd. - 74 - - 
  LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. - 131 - - 
รวม 155 1,353 1,070 2,197 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินจ่ายแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 54 - 
รวม - - 54 - 
เจา้หน้ีอ่ืน     
 กรรมการ 27 - - - 
รวม 27 - - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
 กรรมการ 1,288 689 969 626 
รวม 1,288 689 969 626 
ค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย     
 กรรมการ - 450 - 450 
รวม - 450 - 450 
เช็คคา้งจ่าย     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - - 130 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั - 24 - 24 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 48 - - - 
 กรรมการ 95 - - - 
รวม 143 24 - 154 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     
 กรรมการ 129 - - - 
รวม 129 - - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,742 2,516 2,093 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. - - - 975 
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 23,000 25,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 41,000 43,975 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการและผูถื้อหุน้ 21,939 - - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,939 - - - 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

1 มกราคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ์ 2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 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 - (975) - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากดั 

 
บริษทัยอ่ย 25,000 

 
- (2,000) 23,000 

รวม  43,975 - (2,975) 41,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดใ้หบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์กูย้มืเงินในรูปสัญญาเงินกูย้มืมีระยะเวลา 1 ปี 
โดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 ข) บริษทัฯไดใ้หบ้ริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศกูย้มืเงินในรูปสัญญาเงินกูย้มืมี ระยะเวลา3 เดือน และ1 ปี 
โดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีและร้อยละ  4.0 ต่อปีตามล าดบั โดยไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ         เพ่ิมข้ึนจากการ   ยอดคงเหลือ          
 ณ วนัที่ รวมธุรกิจ เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัที่ 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 1 มกราคม 2561 (หมายเหตุ 2.2) ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2561 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ - 20,000 7,455 (5,516) 21,939 

รวม - 20,000 7,455 (5,516) 21,939 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษทัยอ่ยกูย้มืเงินจาก บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ในรูปสัญญาเงินกูย้มืมีระยะเวลา 1 ปี โดยคิด
ดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 0 - 5.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 29,935 27,657 18,652 18,339 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 907 730 767 637 
รวม 30,842 28,387 19,419 18,976 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561บริษทัฯมีภาระผกูพนัระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปีซ่ึงสามารถต่ออายุ
สัญญาไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท 

 ข) บริษทัฯไดท้  าสัญญาใหเ้ช่าอาคารส านกังานกบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 3 ปีบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
ตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.78 ลา้นบาท 

 ค) บริษทัฯไดท้  าสัญญาใหเ้ช่าอาคารส านกังานกบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา  1 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
ตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.72 ลา้นบาท 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,517 2,558 2,950 1,191 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน - 2,860 1,451 320 
 1 - 3 เดือน - 4,760 1,798 206 
3 - 6 เดือน - 1,090 105 - 
6 - 12 เดือน - 672 - - 
เกินกวา่12 เดือน - 117 - - 
รวม 2,517 12,057 6,304 1,717 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ - 6 - 184 
อ่ืน ๆ 5,932 180 1,455 1,019 
รวม 5,932 186 1,455 1,203 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน -     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,449 12,243 7,759 2,920 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการอืน่  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 93,326 79,307 57,395 55,849 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 40,443 31,778 22,257 23,937 
 1 - 3 เดือน 26,364 15,217 8,683 6,120 
3 - 6 เดือน 18,164 11,268 2,960 5,572 
 6 - 12 เดือน 13,478 1,883 1,712 653 
   เกินกวา่ 12 เดือน 10,534 12,224 7,205 12,039 
รวม 202,309 151,677 100,212 104,170 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (7,453) (9,915) (6,336) (9,910) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 194,856 141,762 93,876 94,260 
ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 14,377 13,269 12,555 12,957 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (30) (4) - (4) 
สุทธิ 14,347 13,265 12,555 12,953 
ลกูหน้ีอ่ืน 4,587 2,694 2,323 412 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87) (87) (87) (87) 
สุทธิ 4,500 2,607 2,236 325 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินมดัจ า 680 - - - 
เงินรับแทนจ่ายแทน 2,082 - - - 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 603 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 317 - 317 - 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 22,529 15,872 15,108 13,278 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน -      
 กิจการอ่ืน - สุทธิ 217,385 157,634 108,984 107,538 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช าระ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี (กลบัรายการ)  คืนใน ณ วนัท่ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกราคม 2561 ในระหวา่งปี ระหวา่งปี 31ธนัวาคม2561 
ลูกหน้ีการคา้ 9,915 (2,462) - 7,453 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 4 26 - 30 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 

รวม 10,006 (2,436) - 7,570 

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

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกราคม 2561 ในระหวา่งปี ระหวา่งปี 31ธนัวาคม2561 
ลูกหน้ีการคา้ 9,910 (3,574) - 6,336 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 4 (4) - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 

รวม 10,001 (3,578) - 6,423 

 

  



 

 

  
34 

10. สินค้าคงเหลอื 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 2,116 - (20) - 2,096 - 
วตัถุดิบ 955 - - - 955 - 
วสัดุการผลิต 540 - - - 540 - 
รวม 3,611 - (20) - 3,591 - 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ านวน 19,762 บาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั  

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                         
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 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 
 

6,589 
 

5,241 

     5,100 22,878 6,589 20,202 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า             
ของเงินลงทุน 

ราคาทุน - สุทธิ 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เกรซ วอเทอร์            
 เม ดจ ากดั ผลิตน ้ ายาฟอกไต ไทย - 44.44 - 17,778 - - - 17,778 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์  เป็นตวัแทนขนส่ง          
จ ากดั สินคา้ทางทะเล ไทย 51.00 51.00 5,100 5,100 - - 5,100 5,100 
     5,100 22,878 - - 5,100 22,878 
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 บริษทั เกรซ วอเทอร์เมด จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทั เกรซ วอ
เทอร์ เมด จ ากดั จ  านวน 22,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 22 ลา้นบาท มีผลให้
สัดส่วนการถือหุน้จะเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 44.44 เป็นร้อยละ 75 เน่ืองจากผูถื้อหุน้อ่ืนอาจไม่ประสงคท่ี์จะ
ลงทุนเพิ่มในบริษทัดงักล่าว 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติรับทราบผลการลงทุนในหุน้
เพิ่มทุนเน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี                         
24 เมษายน  2560 มีมติผูถื้อหุน้อ่ืนประสงคจ์ะลงทุนเพิ่มในหุน้เพิ่มทุนจึงท าใหบ้ริษทัฯลงทุนเพิ่มเพื่อรักษา
สัดส่วนเดิมเป็นจ านวนเงิน 9.78 ลา้นบาท รวมเป็น 17.78 ลา้นบาท ของทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 40 ลา้น
บาท 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการซ้ือหุน้ในบริษทั เกรซ             
วอเทอร์ เมด จ ากดั จากผูถื้อหุน้รายหน่ึงจ านวน 3,340 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 5.01 ลา้น
บาท มีผลใหบ้ริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยสัดส่วนเงินลงทุนจะเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 44.44 เป็นร้อยละ 
52.80 การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีถือโดยบริษทัฯไดด้ าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี  1 มีนาคม  
2561 และบริษทัฯไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
รวมถึงการควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าวเป็นผลใหบ้ริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั เปล่ียนจากบริษทัร่วม
เป็นบริษทัยอ่ยนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว 

 บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน  2560 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) กบั Zim 
Integrated Shipping Services Ltd. (“Zim”) เพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งหน่ึงในประเทศโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขนส่งสินคา้ทางทะเลโดยตูค้อนเทนเนอร์สัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้
มีสาระส าคญัดงัน้ี 

 - บริษทัร่วมทุนท่ีจดัตั้งใหม่ช่ือ “บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั” 
 - ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้จ านวน 10 ลา้นบาท 
 - สัดส่วนการถือหุน้ระหวา่งบริษทัฯและZim คือ 51 : 49 
 - มีกรรมการบริษทัทั้งหมด 3 ท่าน โดยกรรมการจ านวน  2 ใน 3 ท่านไดรั้บการแต่งตั้งจาก Zim และอีก

หน่ึงท่านเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
 - การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการตอ้งผา่นโดยมติเสียงขา้งมาก ซ่ึงกรรมการ 1 ท่านมี 1 เสียง 
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  - ในกรณีท่ีบริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั เร่ิมประกอบการหรือประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการเป็นตวัแทน
ออกของ การขนส่งทางบก การกระจายสินคา้หรือคลงัสินคา้ เป็นตน้ ไม่วา่จะทางตรงหรือผา่นบริษทั
ในเครือของ Zim จะตอ้งใหข้อ้เสนอแก่บริษทัฯในการเขา้ร่วมประชุมธุรกิจดงักล่าวเป็นรายแรก โดย
บริษทัฯมีสิทธิในการปฏิเสธขอ้เสนอดงักล่าวเช่นกนั 

 - ส าหรับเงินปันผลหลงัจากจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ เงินปันผลส่วนท่ีหน่ึงไม่เกิน  
100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัตามสัดส่วนการถือหุน้ เงินปันผล                
ส่วนท่ีสองท่ีเกินกวา่ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี  20 กนัยายน  2560 บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จตามขอ้ตกลงใน
สัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัประเภทบริษทัร่วมทุนดงักล่าวเป็นบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัฯ
มีอ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน แต่ไม่ถึง
ระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหผู้บ้ริหารเจรจาเปล่ียนแปลง
และแกไ้ขเง่ือนไขบางเง่ือนไขในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ระหวา่งบริษทัฯกบั Zim Integrated Shipping 
Services Ltd. ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยผลประโยชน์ใหม่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่
ผลประโยชน์เดิมท่ีระบุอยูใ่นสัญญาเดิม ทั้งน้ีบริษทัฯตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์อนัสูงสุดของผูถื้อหุน้เป็น
หลกัเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561การเจรจาดงักล่าวส้ินสุดโดยบริษทัฯไดท้  า Consultancy agreement 
เพิ่มเติมกบั Zim Integrated Shipping Services Ltd.เพื่อใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานขนส่ง
ในประเทศซ่ึงค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงิน
ปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน
ระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมดจ ากดั (284) (2,410) - - - - 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 1,348 141 - - - - 
  รวม 1,064 (2,269) - - - - 
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่ว มทีม่ีสาระส าคัญ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 
 บริษทัเกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 28 กมุภาพนัธ์ 

2561* 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 28,572 22,143 97,589 130,909 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 33,141 33,198 27,018 27,750 
หน้ีสินหมุนเวยีน (28,594) (21,581) (110,601) (148,383) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (95) (95) (1,087) - 
สินทรัพย ์- สุทธิ 33,024 33,665 12,919 10,276 
สดัส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ) 44.44 44.44 51.00 51.00 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- 
สุทธิ 14,675 14,961 6,589 5,241 

การตดัรายการระหวา่งกนั - - - - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทั
ร่วม 14,675 14,961 6,589 5,241 

*  28 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นวนัท่ีบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั ส้ินสุดการเป็นบริษทัร่วม 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับาท) 

 บริษทัเกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2561 ถึงวนัท่ี                     
28 กุมภาพนัธ์ 2561 

ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี31 ธนัวาคม 

2560 

ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี31 ธนัวาคม 

2561 

ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี20 

กนัยายน 2560(วนัท่ี
จดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทั)ถึงวนัท่ี31 
ธนัวาคม 2560 

รายได ้ 12,274 37,220 54,973 7,344 
ก าไร (ขาดทุน)  (639) (5,423) 2,643 276 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง      
NCL Inter Logistics (S) Pte. 1.57ลา้นเหรียญ  1.0 ลา้นเหรียญ     
  Ltd.    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 100.00 100.00 39,088 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 ”) 10.0ลา้นบาท 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      
Ningbo NCL Inter Logistics        
  Co., Ltd.  5.0 ลา้นหยวน - 100.00 - - - 
บริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียผา่นการควบคุมโดยNCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    
NCL Inter Logistics Vietnam  2,500.0 ลา้นดอง      
 Co., Ltd.   เวียดนาม - - - - - 
PT. NCL INTER LOGISTIK       
  INDONESIA 1,000.0ลา้นรูเปีย - - - - - 

รวม     195,026 161,952 
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13.2   รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั                 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งให้กบัส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 
เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมในระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ 

ไลน์ จ ากดั 40.00 40.00 (7.32) (6.78) (0.54) 2.75 - - 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด 

จ ากดั 47.20 - 3.24 - 0.63 - - - 
PT.NCL INTER 

LOGISTIK 
INDONESIA 40.00 - 3.89 - (0.34) - - - 

13.3  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ 

จ  ากดั 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั PT.NCL INTERLOGISTIK 

INDONESIA 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวียน 44.04 34.72 34.67 - 9.54 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7.62 6.66 31.69 - 2.43 - 
หน้ีสินหมุนเวียน 59.41 48.05 31.76 - 8.59 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 0.55 0.29 0.24 - - - 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  

 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั 

 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ 

เมด จ ากดั 

PT.NCL 
INTERLOGISTIK 

INDONESIA 

  
 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 
ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 
2561 (วนัท่ีเร่ิมเป็น
บริษทัยอ่ย) ถึงวนัที ่    
31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี           16 
กรกฎาคม 2561 (วนัที่มี
อ  านาจควบคุมบริษทั) 
ถึงวนัที ่       31 
ธนัวาคม 2561 

รายได ้ 210.00 149.23 84.96 20.46 
ก าไร (ขาดทุน) (1.35) 0.69 1.34 (0.86) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (1.35) 0.69 1.34 (0.86) 
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 สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  

 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั 

 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ 

เมด จ ากดั 

PT.NCL 
INTERLOGISTIK 

INDONESIA 

  
 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 
ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 
2561 (วนัท่ีเร่ิมเป็น
บริษทัยอ่ย) ถึงวนัที ่    
31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี           

16 กรกฎาคม 2561 
(วนัที่มีอ  านาจควบคุม

บริษทั) ถึงวนัที ่       
31 ธนัวาคม 2561 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม 
ด าเนินงาน (0.09) (2.77) (1.13) 1.33 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (0.21) (1.24) (0.24) (0.08) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม 
จดัหาเงิน (1.35) 6.00 (0.79) (1.21) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1.65) 1.99 (2.16) 0.04 

- เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

- อนุมติัการเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ านวน 300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 300,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ
ยงัคงเดิม บริษทัฯด าเนินการเพิ่มทุนแลว้เสร็จในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

- อนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทย
แลนด)์ จ ากดั”) จ านวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 15 ลา้นบาท 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติใหย้กเลิก
การเพิ่มทุนในบริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั”) เน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดัซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 25 เมษายน 2560 มีมติไม่อนุมติัการเพิ่มทุน จึงท าใหบ้ริษทัฯไม่ตอ้งเพิ่มทุนตามท่ีเคยอนุมติั 

- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนโดยเป็น
การลดทุนของผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีผลใหส้ัญญาร่วมทุนส้ินสุดลงและบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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- เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนใน NCL Inter 
Logistics (S) Pte.Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยจ านวน  1,260,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายกิจการใน
ต่างประเทศ ในระหวา่งปี บริษทัฯไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ านวน 420,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์เป็นจ านวน 1,574,635เหรียญสิงคโปร์การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนด าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

- ในเดือนกุมภาพนัธ์  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด าเนินการจดัตั้ง“NCL International 
Logistics USA Inc.” ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือ
หุน้คิดเป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัดงักล่าวได ้    
จดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์  2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ี
ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผา่น NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ใน
สัดส่วนร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนของ NCL International Logistics USA Inc. และบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 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 การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนของ NCL International Logistics USA Inc. ด าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 
2561 

- ในเดือนพฤษภาคม  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด าเนินการจดัตั้ง “Qingdao National 
Container Line Company Limited” ในประเทศจีน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วน
การถือหุน้คิดเป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 หยวน บริษทัดงักล่าวไดจ้ด
ทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม  2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ี
ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผา่น NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ใน
สัดส่วนร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนของ  Qingdao National Container Line Company Limited และ
บริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 Qingdao National Container 
Line Company Limited มีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน346,375 หยวน 

- เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ้  าหน่ายเงินลงทุนใน 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจ  านวน เน่ืองจากกองทุน Buss Capital Fund Singapore ซ่ึงเป็น
ผูส้นบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจประสบภาวะลม้ละลาย บริษทัฯได้ จ  าหน่ายเงินลงทุน
ใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจ  านวนในราคาทุนโดยมีหุน้สามญั  140,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้งหมด  140,000 เหรียญสิงคโปร์ ใหก้บัผูถื้อหุน้รายหน่ึงของ 
Legend Shipping PTE. Ltd.เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือขายหุน้กบัผูถื้อหุน้
ดงักล่าว โดยก าหนดการแบ่งจ่ายช าระเป็นรายเดือนจ านวน 12 งวดงวดแรกเร่ิมช าระเม่ือ วนัท่ี 21 
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กนัยายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีจดทะเบียนโอนหุน้เสร็จเรียบร้อยและเป็นผลให ้ Legacy Asia Capital Pte. 
Ltd. ส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ณ วนัท่ีจ  าหน่ายมีจ านวน 3,614,841 บาท ซ่ึงรวมเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,660,115 บาท โดยในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกก าไรจาก
การจ าหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. จ านวน 133,870 บาท ภายใตร้ายไดอ่ื้นในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

- ในเดือนกรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด าเนินการจดัตั้ง “LG Container Line Pte. 
Ltd.” ในประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นส านกังานตวัการ  (Principal) และแต่งตั้งใหบ้ริษทั แอลจี คอนเทน
เนอร์ ไลน์ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นตวัแทน
(Agent) ในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 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 

- เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้ท าสัญญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพ 
(Convertible loan agreement) กบัPT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใน
ประเทศอินโดนีเซียจ านวนเงิน  60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใหบ้ริษทัดงักล่าวใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

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

 นอกจากน้ี NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เขา้ท า Business cooperation agreement กบั PT. NCL 
INTER LOGISTIK INDONESIA เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้ควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงาน
ทั้งโดยทางตรงและทางออ้มของบริษทัดงักล่าว บริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะแบ่งก าไรใหก้บั NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิส าหรับปี และหากบริษทัฯมีผลขาดทุนจาก
การด าเนินงาน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับผลขาดทุนดงักล่าวตามสัดส่วนร้อยละ  60 
ซ่ึงอาจจะชดเชยผลขาดทุนท่ีรับรู้ตามสัดส่วนโดยการเพิ่มเงินทุน บริษทัฯ ไดเ้ขา้ควบคุม และสั่งการ
กิจกรรมการด าเนินงาน ต่าง  ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงิน ของบริษทั นบัตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา และ
พิจารณาเป็นบริษทัยอ่ยของบริ ษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว  ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม2561 NCL Inter Logistics 
(S) Pte. Ltd.มีการจ่ายเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวแลว้จ านวนประมาณ 22,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
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- เม่ือวนัท่ี 1สิงหาคม  2561NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดท้  าสัญญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพ 
(Convertible loan agreement) กบัNCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้ง
ในประเทศเวยีดนามมีจ านวนเงิน  100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใหบ้ริษทัดงักล่าวใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

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

 นอกจากน้ี NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เขา้ท า Business cooperation agreement กบัNCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้ควบคุมการด าเนินธุรกิจและ
บริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางออ้มของบริษทัดงักล่าว บริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะแบ่งก าไรใหก้บั 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิส าหรับปี และหากบริษทัฯมีผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานNCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวทั้งจ  านวน 
เทียบเท่าสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงอาจจะชดเชยผลขาดทุนท่ีรับรู้ตามสัดส่วนโดยการเพิ่มเงินทุน บริษทัฯ
ไดเ้ขา้ควบคุมและสั่งการกิจกรรมการด าเนินงาน ต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงิน ของบริษทันบัตั้งแต่
วนัท่ีท าสัญญา และพิจารณาเป็นบริษทัยอ่ยของบริ ษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม
2561NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.มีการจ่ายเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวแลว้จ านวนประมาณ 50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

- ในเดือนพฤศจิกายน  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด าเนินการจดัตั้ง “Ningbo NCL Inter 
Logistics Company Limited” ในประเทศจีน โดยNCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือ
หุน้คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน  5,000,000 หยวน บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี  30 พฤศจิกายน  2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว 
เน่ืองจากบริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผา่น NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ  Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited และบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม2561Ningbo NCL Inter Logistics Company 
Limited ยงัมิไดเ้ร่ิมด าเนินการและยงัไม่มีทุนเรียกช าระ 
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14.    เงินลงทุนในการร่วมค้า 

14.1   รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

       เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน  2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีมติ
อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการโอนหวัลาก  48 หวั และหางพว่ง 55 
หาง ใหผู้ร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงของบริษทัฯในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี  31 พฤษภาคม  2560 เป็นจ านวนเงิน  
103.83 ลา้นบาท และลดทุนจดทะเบียนโดยวธีิการลดจ านวนหุน้เป็นจ านวน  12,125,720 หุน้ จากเดิม  
29,000,000 หุน้ คงเหลือ 16,874,280 หุน้ โดยการลดทุนนั้นเป็นการลดทุนของผูร่้วมทุนดงักล่าว ภายหลงั
การลดทุนเป็นผลใหส้ัญญาร่วมทุนส้ินสุดลง และบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
75.35 สาเหตุของการโอนสินทรัพยแ์ละการลดทุนจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างผูถื้อหุน้ของบริษทั  เอส
เอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผลใหก้ารท างานและการบริหารคล่องตวัมากข้ึน และเพื่อลดภาระ
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของบริษทัเก่ียวกบัสินทรัพยน์ั้น ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน และเม่ือ
วนัท่ี 3 กรกฎาคม  2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าวมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัน าเสนอดงักล่าว 

         การลดทุนจดทะเบียนไดด้ าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม  2560 และส้ินสุดการเป็นบริษทัร่วมคา้
และเปล่ียนเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯตั้งแต่วนัดงักล่าว 

14.2  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

         ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวม และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้   
ในระหวา่งปี 2560 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน
ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

2560 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน

ระหวา่งปี 2560 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์  
   โลจิสติกส์ จ ากดั (9,470) - - 
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14.3  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าทีม่ีสาระส าคัญ 

         สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  (หน่วย: พนับาท) 
  ส าหรับรอบระยะเวลา 
  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
  ถึง 15 สิงหาคม 2560(วนัท่ี

เปล่ียนสัดส่วนเงินลงทุน) 
รายได ้  89,237 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  (13,647) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  3,746 
ขาดทุนส าหรับงวด  (21,560) 

15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561และ 2560แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ             
ส่วนปรับปรุง             

อาคาร 

 
 

รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561     
ราคาทุน 5,387 5,402 6,817 17,606 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,872) (1,001) (2,873) 
มูลค่าตามบญัชี-สุทธิ 5,387 3,530 5,816 14,733 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560     
ราคาทุน 51,303 5,402 21,313 78,018 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,332) (1,586) (2,918) 
มูลค่าตามบญัชี-สุทธิ 51,303 4,070 19,727 75,100 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2561และ 2560แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 75,100 76,426 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ (59,244) - 
ค่าเส่ือมราคา (1,123) (1,326) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 14,733 75,100 

  มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561และ 2560แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ท่ีดินและอาคารส านกังาน - จงัหวดักรุงเทพมหานคร 7,176 62,130 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง - จงัหวดัสุราษฎธ์านี 14,770 14,770 

 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ธีิพิจารณาจากรายได้  (IncomeApproach) ขอ้
สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน 
อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  

 บริษทัฯไดน้ า อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี จ  านวนประมาณ 2.08 ลา้นบาท 
(2560:61.68ลา้นบาท)ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 6,292 19,620 15,724 17,004 - 58,640 
ซ้ือเพิ่ม - 146 4,044 5,700 251 10,141 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน       
   เงินลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุ 2.2) - 1,214 3,674 246,781 - 251,669 
โอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - 78 - - 78 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (23) (63) (1,719) - (1,805) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (120) - - (120) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2560 6,292 20,957 23,337 267,766 251 318,603 
ซ้ือเพิ่ม - 214 2,209 243 195 2,861 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 2.2) - 13,685 20,588 518 - 34,791 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - - (2,778) - - (2,778) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (891) (6,156) - (7,047) 
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 45,916 14,496 - - - 60,412 
โอนเขา้ (ออก) จากสินทรัพย  ์
ระหวา่งก่อสร้าง - - 390 56 (446) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (94) - - (94) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 52,208 49,352 42,761 262,427 - 406,748 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 11,524 9,142 9,220 - 29,886 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน       
   เงินลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุ 2.2) - 644 890 18,435 - 19,969 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,100 2,489 7,699 - 11,288 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (11) (63) (35) - (109) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (10) - - (10) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2560 - 13,257 12,448 35,319 - 61,024 
เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 2.2) - 337 1,263 71 - 1,671 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - - (129) - - (129) 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีโอนจาก       
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,169 - - - 1,169 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,798 4,424 19,313 - 25,535 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (6) (451) (1,856) - (2,313) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (34) - - (34) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 16,555 17,521 52,847 - 86,923 
ค่าเผือ่การด้อยค่า       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - - 866 - 866 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - - - 866 - 866 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - - 866 - 866 

  



 

 

  
48 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2560 6,292 7,700 10,889 231,581 251 256,713 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 52,208 32,797 25,240 208,714 - 318,959 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2560 (จ านวน 7.54 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 11,288 

2561(จ านวน16.43 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 25,929 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 6,292 18,633 11,339 17,004 53,268 
ซ้ือเพ่ิม - - 396 5,700 6,096 
โอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - 78 - 78 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (23) (63) - (86) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,292 18,610 11,750 22,704 59,356 
ซ้ือเพ่ิม - - 647 - 647 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (348) (1,767) (2,115) 
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 45,916 14,496 - - 60,412 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 52,208 33,106 12,049 20,937 118,300 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 11,466 8,134 9,220 28,820 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 800 1,333 1,005 3,138 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (11) (63) - (74) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 12,255 9,404 10,225 31,884 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 981 962 1,464 3,407 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนจาก
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,169 - - 1,169 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - (344) (1,157) (1,501) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 14,405 10,022 10,532 34,959 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,292 6,355 2,346 12,479 27,472 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 52,208 18,701 2,027 10,405 83,341 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     

 2560 (จ านวน 0.23 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 3,138 
 2561(จ านวน0.74 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 3,407 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 86.91ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 4.19ลา้นบาท) (2560:94.44 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4.84ลา้นบาท)) 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 10.18ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.18ลา้นบาท) (2560:6.23 ลา้นบาท(งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 6.23ลา้นบาท)) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและรถหวัลากหางพว่ง มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน
88.60 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 66.34ลา้นบาท) (2560:34.04 ลา้นบาท(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 
9.91ลา้นบาท))ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561 และ2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ราคาทุน- คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 12,811 9,723 7,758 5,571 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,729) (2,920) (2,257) (2,040) 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินทรัพย ์ (2,814) (2,833) (2,328) (2,328) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 6,268 3,970 3,173 1,203 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม2561และ2560สรุปได้
ดงัน้ี  

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 3,970 2,464 1,203 679 
เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(หมายเหตุ 2.2) 32 - - - 
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้-

มูลค่าสุทธิตามบญัชี (หมายเหตุ 2.2) - 593 - - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน 969 850 67 78 
โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง 2,120 803 2,120 803 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (809) (649) (217) (279) 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยถ์าวร - (78) - (78) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14) (13) - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 6,268 3,970 3,173 1,203 

 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14,433 10,107 9,462 10,107 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 160,000 192,450 160,000 190,000 
รวม 174,433 202,557 169,462 200,107 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงมีระยะเวลา 3 เดือน 
และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.08ถึงร้อยละ 4.96ต่อปี (2560: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.05 ถึง 3.39 ต่อปี) 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ 102,504 82,264 39,781 44,652 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,044 13,100 8,031 9,139 
เจา้หน้ีอ่ืน 8,653 12,748 5,179 12,056 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 123,201 108,112 52,991 65,847 

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 61,485 77,280 3,032 4,135 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (3,302) (6,328) (180) (327) 
รวม 58,183 70,952 2,852 3,808 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (25,652) (15,139) (998) (1,188) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 32,531 55,813 1,854 2,620 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 -5ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 -5ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 27,760 33,725 61,485 1,103 1,929 3,032 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2,108) (1,194) (3,302) (105) (75) (180) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
ตามสญัญาเช่า 25,652 32,531 58,183 998 1,854 2,852 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 18,208 59,073 77,281 1,378 2,757 4,135 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (3,069) (3,259) (6,328) (190) (137) (327) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  
ตามสญัญาเช่า 15,139 55,814 70,953 1,188 2,620 3,808 

 ในปี 2561บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงิน 12.77 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 1.00ลา้นบาท) (2560:5.35 ลา้นบาท(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.28ลา้นบาท)) 

21. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินตน้ 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ)      
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร     
  1 MLR-3  

(งวดท่ี 1-24) 
MLR-2 
(งวดท่ี25-36) 

ช าระรายเดือน 15 พฤษภาคม2558  
ถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

3,600 14,000 3,600 14,000 
  2 ร้อยละ 14.21 ช าระรายเดือน 25 ธนัวาคม2559  

ถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 5,492 7,821 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน     
1 ร้อยละ 20.96 ช าระรายเดือน 17 เมษายน2560  

ถึงวนัท่ี17 มีนาคม 2562 1,034 3,096 - - 
รวม   10,126 24,917 3,600 14,000 
หกั : ส่วนถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,903) (15,204) (3,600) (10,400) 
เงินกูย้มืระยะยาว -สุทธิจากส่วนท่ีก าหนดช าระภายหน่ึงปี 3,223 9,713 - 3,600 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม2561และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 24,917 23,600 14,000 23,600 
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
(หมายเหตุ 2.2) - 12,822 - - 
หกั: ช าระคืนในระหวา่งปี (14,791) (11,505) (10,400) (9,600) 
ยอดคงเหลือปลายปี 10,126 24,917 3,600 14,000 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจ านวน 40 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้า
ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและรถหวัลากหางพว่งบางส่วนของบริษทั
ยอ่ย 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนค ้าประกนัโดยรถหวัลากหางพว่งบางส่วนของบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืจากธนาคาร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได ้
ดงัน้ี 

  (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 7,542 5,190 6,819 5,190 
เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 2.2) 95 - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน     
   (หมายเหตุ 2.2) - 294 - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,955 1,893 1,473 1,468 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 176 164 156 161 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
  ดา้นประชากรศาสตร์ (997) - (997) - 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
  ทางการเงิน (2,393) - (2,393) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 486 - 486 - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,864 7,541 5,544 6,819 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนบริการ 22 282 10 282 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,109 2,069 1,619 1,347 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 2,131 2,351 1,629 1,629 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่คาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระ ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 22ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ :22 ปี) (2560: 22ปี(งบการเงินเฉพาะ
กิจการ:22 ปี)) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 2 - 3 2 - 3 2 3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5 5 5 5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(ข้ึนอยูก่บัอาย)ุ 13 - 44 20 - 40 20 20 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561และ 2560สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราคิดลด (6) - (344) 7 - 385 (344) 385 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 7 - 370 (6) - (338) 370 (338) 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% - 1.0% ลดลง 0.5% - 1.0% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (27) - (328) 29 - 349 (328) 349 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 31 - 446 (28) - (418) 446 (418) 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่าง พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงา นฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงา น
ฉบบัใหม่น้ีก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
หน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 1.54 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ : 1.40ลา้น
บาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยรับรู้ตน้ทุนบริการใน
อดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

23. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 3,982 2,129 3,202 2,006 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 891 - 891 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 97 (257) 261 (455) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 4,079 2,763 3,463 2,442 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
  ก าไรจากการประมาณการตามหลกั  
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 581 - 581 - 

 581 - 581 - 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,506 (6,128) 9,867 6,984 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8.84% - 25% 17% - 20% 20% 20% 
ก าไร(ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ 
อตัราภาษี 1,029 (1,226) 1,973 1,397 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 891 - 891 
ผลต่างจากอตัราภาษีของบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินกิจการใน

ต่างประเทศ (2) (60) - - 
ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั (338) 1,546 - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,077 1,123 2,349 926 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (824) (777) (168) (183) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชี (691) (594) (691) (589) 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้คาดวา่จะไม่ได ้
รับประโยชน ์ 1,828 1,860 - - 

รวม 3,390 1,612 1,490 154 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,079 2,763 3,463 2,442 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,004 973 967 973 
ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 4 - - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 63 63 63 63 
ขาดทุนสะสมยกมา 120 - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,267 1,422 1,110 1,364 
รวม 2,458 2,458 2,140 2,400 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเส่ือมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร (296) - - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (656) (517) - - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (581) - (581) - 
การตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ (1,803) (2,141) - - 

รวม (3,336) (2,658) (581) - 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (878) (200) 1,559 2,400 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงันี้     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,837 2,458 1,559 2,400 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,715) (2,658) - - 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (878) (200) 1,559 2,400 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ จ  านวน 1.90 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (2560:1.86 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : ไม่มี)) ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจาก
พิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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24. ทุนเรือนหุ้น 

 หุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเรียกช าระเป็นหุน้สามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 - อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก
เดิม 140.00 ลา้นบาท เป็น 157.50 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ  านวน 70 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดง
สิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 2(NCL-W2) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ
รุ่นท่ี 1(NCL-W1) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 - อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
70 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 2(NCL-W2) จ  านวน 64.65 ลา้นหุน้ และเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 1(NCL-W1) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
จ านวน 5.35 ลา้นหุน้ 

 - อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 560 ลา้นหุน้ เป็น 630 
ลา้นหุน้  

 เม่ือวนัท่ี  26 เมษายน  2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี  2560 มีมติอนุมติัตามท่ีประชุม
คณะกรรมการเสนอดงักล่าว 

 บริษทัฯไดด้ าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบั                      
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

 ในระหวา่งปี 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 บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์หลงัจากจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษทัฯมีทุนท่ีออกและช าระแลว้
จ านวน 424,824,045 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 106,206,011 บาท 
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 ในระหวา่งปีปัจจุบนั 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 ์หลงัจากจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษทัฯมีทุนท่ีออกและช 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 าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน  
36,586,815 บาทจากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,185 บาท โดยลดหุน้สามญัท่ียงัไม่ได้
จ  าหน่ายจ านวน 146,347,262 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (NCL-W1) ซ่ึงหมดอายกุารใชสิ้ทธิ
วนัท่ี 19 มกราคม 2561 

 - อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 630,000,000 หุน้ เป็น 
483,652,738 หุน้  

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี  2561 มีมติอนุมติัตามท่ีประชุม
คณะกรรมการเสนอดงักล่าว 

 บริษทัฯไดด้ าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 - อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน
104,000,000หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25บาทรวมเป็น26,000,000บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี3 (NCL-W3) 

 - อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จากเดิมจ านวน 120,913,185บาทเป็นจ านวน 146,913,185บาทโดยออกหุ้ นสามญัใหม่จ  า นวน
104,000,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ0.25บาทรวมเป็นเงิน26,000,000บาท 
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 - อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุม วิสามญัผู ้ ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือ 
บริคณห์สนธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 483,652,738หุน้เป็น
587,652,738 หุน้ 

เม่ือวนัท่ี 20กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัตามท่ีประชุมคณะกรรมการ
เสนอดงักล่าว 

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

25. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559 บริษทัฯไดจ้  าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ                
(NCL-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรา 3 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NCL-W1) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ: 139,997,497 หน่วย 
จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ: 139,997,497 หุน้ 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ: 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ: 20 มกราคม 2559 
วนัท่ีครบก าหนด: 19 มกราคม 2561 
ราคาการใชสิ้ทธิ: 4 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั 
ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และเดือน

ธนัวาคม ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยจะก าหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกคือ วนัท่ี 30มิถุนายน2559 และก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 19 มกราคม 2561 
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 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ
บริษทัฯรุ่นท่ี 2(NCL-W2) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมี
อตัราส่วนเท่ากบั 6.5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั1.50 บาทต่อ 1 หุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ12 เดือนนบัแต่วนัท่ีออก และเสนอ
ขาย 

เม่ือวนัท่ี  26 เมษายน  2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี  2560 มีมติอนุมติัตามท่ีประชุม
คณะกรรมการเสนอดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

 - พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขรายละเอียดของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯไดเ้คยอนุมติัไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี  26 เมษายน  2560 เน่ืองมาจากจ านวนหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนท่ีตอ้งใชเ้พื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 มีจ  านวนไม่เพียงพอต่อการ
ปรับสิทธิ โดยเสนอรายละเอียดของการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมจ านวน  63.65 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตัราส่วนเท่ากบั  6.6 หุน้สามญัเดิมต่อ  1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 - พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขรายละเอียดของการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน  70 ลา้นหุน้ เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี  2(NCL-W2) จ  านวน 63.65 ลา้นหุน้ 
และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี  1(NCL-W1) ตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิจ านวน 6.35 ลา้นหุน้ 

 เม่ือวนัท่ี  12มิถุนายน  2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัตามท่ีประชุมคณะกรรมการ
เสนอดงักล่าว 

 เน่ืองจากราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2(NCL-W2) ต่อหน่วยต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 15 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิใน
การจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ คือระหวา่งวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 19มิถุนายน2560บริษทัฯจึง
ปรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1(NCL-W1) ตามสูตรค านวณท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 
3.3 (ค) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W1) ไม่ดอ้ยไปกวา่เดิมโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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 เดิม ใหม่ 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ  

   1 หุน้สามญั 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ  
   1.04 หุน้สามญั 

ราคาการใชสิ้ทธิ 4.00 บาทต่อหุน้สามญั 3.848 บาทต่อหุน้สามญั 

 การปรับสิทธิดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20มิถุนายน2560เป็นตน้ไป  

 เม่ือวนัท่ี 30มิถุนายน 2560 บริษทัฯไดจ้  าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (NCL-W2) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในอตัรา  6.6 
หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  (NCL-W2) เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ: 63,635,200หน่วย 
จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ: 63,635,200 หุน้ 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ: 12 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ: 30มิถุนายน 2560 
วนัท่ีครบก าหนด: 29มิถุนายน2561 
ราคาการใชสิ้ทธิ: 1.50 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั 
ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน

ธนัวาคม ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยจะก าหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกคือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 29มิถุนายน2561 

 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นก าหนดการใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
คร้ังท่ี 1 (NCL-W1) มีผูม้าใชสิ้ทธิ จ  านวน 2,633 หน่วย เหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 1 
(NCL-W1) ท่ีหมดอายกุารใชสิ้ทธิ จ  านวน 139,994,864 หน่วย ซ่ึงบริษทัฯมีหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีออกเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพคงเหลือ 146,347,262 หุน้ โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี 
2561 มีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 24 
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 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัใ หน้ า เสนอต่อท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่
ของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (NCL-W3) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วยโดยไม่คิด
มูลค่าและมีอตัราส่วนเท่ากบั 7 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้1.5 หุน้ โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 2.40 
บาทต่อ 1 หุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ 16 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขายเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัตามท่ีประชุมคณะกรรมการเสนอ โดยมีการ
เปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจะเสนอขายคร้ังท่ี 3 (NCL-W3)       
จากจ านวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย เป็นจ านวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย  

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นก าหนดการใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
คร้ังท่ี 2 (NCL-W2) มีผูม้าใชสิ้ทธิ จ  านวน 29,325,338 หน่วย เหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
คร้ังท่ี 2 (NCL-W2) ท่ีหมดอายกุารใชสิ้ทธิ จ  านวน 29,485,817 หน่วย ซ่ึงบริษทัฯมีหุน้สามญัจดทะเบียนท่ี
ออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพคงเหลือ 29,485,817 หุน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจะเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนในคร้ังถดัไป 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม  2561 บริษทัฯไดจ้  าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3        
(NCL-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัในอตัรา 7 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  
(NCL-W3) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

(กรณีมีเศษใหปั้ดทิ้ง) 
ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน

ธนัวาคม ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยจะก าหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 และก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 
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 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 ขายในระหวา่งปี ในระหวา่งปี ระหวา่งปี 31ธนัวาคม 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 1หุน้สามญัต่อ                
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 

26. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของ มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลไดใ้นปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 227,089 บาท (2560: ไม่มี) 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 112,337 95,068 70,166 64,036 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 30,842 28,387 19,419 18,976 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 27,432 13,263 4,747 4,743 
ค่าระวางเรือและอากาศ 514,784 650,991 486,619 509,769 
ค่าบริการผา่นพิธีการกรมศุลกากร 38,864 28,291 6,870 4,925 
ค่านายหนา้ 49,827 45,932 44,713 45,013 
ค่าขนส่ง 52,076 57,617 31,433 30,251 
ค่าใชจ่้ายหวัลาก 4,567 - 901 - 
ค่าบริการทางเรือ 12,780 15,861 4,830 3,480 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 866 - - 
โอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ  (2,435) (2,966) (3,578) (2,971) 
ค่าเช่าและค่าบริการ 29,833 19,372 13,674 13,916 
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย 496 337 344 337 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 6,956 4,610 5,003 3,804 
ค่ารับรอง 8,797 4,752 7,584 4,417 
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28. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร  (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไร  (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไร  (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่
รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ ปีหรือณ วนัออกหุน้
สามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   3,158 (7,603) 439,450 420,000 0.007 (0.018) 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2)  -  28,966   
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด       
ขาดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  (7,603)  448,966  (0.017) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับปี จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   6,404 4,542 439,450 420,000 0.015 0.011 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2)  -  28,966   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  4,542  448,966  0.010 

ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม2561 เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีราคาสูงกวา่ราคาตลาด
ของหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 
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29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของบริการ โดยในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วน
งานด าเนินงานท่ีรายงาน โดยเพิ่มส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ายาฟอกไตของบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด 
จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงเป็นผลมาจากการซ้ือหุน้เพิ่มจากผูถื้อหุน้รายหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 12 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 ส่วนงานบริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก 

 ส่วนงานบริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

 ส่วนงานบริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ ( Non-Vessel Operating Common Carrier-

NVOCC) 

 ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ายาฟอกไต 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม ซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกั บท่ีใช้ในการวดั ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน และสินทรัพยร์วม ในงบการเงิน
การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ
2560มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่ายสินค้า

ทางบก 

ให้บริการบริหาร
และจัดการขนส่ง
และพธีิการกรม
ศุลกากร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจาย
สินค้าระหว่าง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลิตและ 
จ าหน่าย

น ้ายาฟอกไต 
รวมส่วนงาน
ที่รายงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  121.68 656.72 340.51 84.66 1,203.57          - 1,203.57 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5.62 63.63 16.31 - 85.56 (85.56) - 
รวมรายได้ 127.30 720.35 356.82 84.66 1,289.13 (85.56) 1,203.57 
ผลการด าเนินงาน        
ก าไรของส่วนงาน 6.47 165.22 38.58 17.18 227.45          - 227.45 
รายไดอ่ื้น       16.75 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย        (56.54) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (170.58) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (12.64) 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน        
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้        1.06 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้       5.50 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (4.08) 

ก าไรส าหรับปี       1.42 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่ายสินค้า

ทางบก 

ให้บริการบริหาร
และจัดการขนส่ง
และพธีิการกรม
ศุลกากร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจาย
สินค้าระหว่าง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการ          
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 56.84 537.75 381.47 976.06 - 976.06 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4.33 17.10 13.51 34.94 (34.94) - 
รวมรายได้ 61.17 554.85 394.98 1,011.00 (34.94) 976.06 
ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 9.89 115.18 67.76 192.83 - 192.83 
รายไดอ่ื้น      12.53 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (41.28) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (148.80) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (9.67) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน        
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้       (11.74) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้      (6.13) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (2.77) 

ขาดทุนส าหรับปี      (8.90) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่       
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังาน ของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ และจะจ่าย
ใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯในระหวา่งปี 2561
บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 2.71ลา้นบาท (2560:2.69ลา้นบาท) 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกโดย มีระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่1 ถึง 5 ปีและสามารถต่ออายสุัญญาไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 2561 2560 
 (ลา้น) (ลา้น) 
จ่ายช าระภายใน 1 ปี   

บาท 13.63 11.86 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.02 0.16 
เหรียญสิงคโปร์ 0.06 - 

จ่ายช าระมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
บาท 4.44 11.79 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.02 0.28 
เหรียญสิงคโปร์ 0.06 - 

31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ 

 บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์มีภาระผกูพนัในการใหเ้งินใหกู้ย้มืแปลงสภาพแก่บริษทัยอ่ยสองแห่ง           
ในต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน88,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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31.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน3.3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 2.7ลา้นบาท) (2560:1.7 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1.1ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงิน ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัการขนส่งจ านวน  0.9ลา้นบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 0.5 ลา้นบาท)(2560:0.9 ลา้นบาท  (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ : 0.5 ลา้นบาท ))เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาเป็นผูป้ระกอบการขนส่ง
จ านวน 2.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 2.0ลา้นบาท) ( 2560:0.7 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ :0.5 ลา้นบาท) )และเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ จ านวน 0.1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 0.1 ลา้นบาท) (2560:0.1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.1 ลา้นบาท)) 

31.4 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและพนกังานขบัรถของบริษทัฯถูกฟ้องร้องจากพนกังานอยัการคดีศาลแขวงนนทบุรีในขอ้หา
บรรทุกน ้าหนกัสินคา้เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ศาลชั้นตน้มีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2558 ใหย้ดึรถยนต์
ของกลาง (ราคาตามบญัชีเท่ากบั 953,075 บาท) เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์เห็นพอ้งดว้ยกบั
ค าสั่งของศาลชั้นตน้ บริษทัฯยืน่ค  าร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาแต่ศาลฎีกาไม่รับค าร้อง ดงันั้น รถยนต์
ของบริษทัฯจึงถูกยดึเพื่อขายทอดตลาด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของรถยนตค์นั
ดงักล่าวแลว้ และอยูร่ะหวา่งการขออนุมติัเพื่อตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีสินทรัพย ์

32. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 21.95 21.95 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 



 

 

  
69 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 76.90 76.90 

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
ใหกู้ย้มืฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้
สินเช่ือนอกจากน้ีการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อาจ
ตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ เงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน
เบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ียสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 26.56 7.85 34.41 0.10 - 2.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 225.83 225.83 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 74.13 - - 10.90 - 85.03 1.00 - 1.35 

 74.13 - - 37.46 233.68 345.27  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   ธนาคาร 164.97 - - 9.46 - 174.43 3.00 - 6.68 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 127.53 127.53 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 25.65 32.53 - - - 58.18 4.33- 6.58 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21.94 - - - 21.94 0 - 5.50 

เงินกูย้มืระยะยาว 3.60 6.53 - - - 10.13 5.15 - 21.00 

 194.22 61.00 - 9.46 127.53 392.21  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 9.36 27.22 36.58 0.25 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 169.88 169.88 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 73.83 - - 10.80 - 84.63 1.00 - 1.30 

 73.83 - - 20.16 197.10 291.09  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   ธนาคาร 192.45 - - 10.11 - 202.56 3.05 - 3.71 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 110.63 110.63 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 15.14 55.81 - - - 70.95 4.33 - 6.58 

เงินกูย้มืระยะยาว 15.20 9.71 - - - 24.91 4.15 - 21.00 

 222.79 65.52 - 10.11 110.63 409.05  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2.95 0.72 3.67 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 116.69 116.69 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.00 - - - - 41.00 4.00 - 7.50 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 65.95 - - 10.20 - 76.15 1.00 - 1.35 

 106.95 - - 13.15 117.41 237.51  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   ธนาคาร 160.00 - - 9.46 - 169.46 3.00 - 6.68 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 55.03 55.03 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1.00 1.85 - - - 2.85 4.37 

เงินกูย้มืระยะยาว 3.60 - - - - 3.60 5.15 

 164.60 1.85 - 9.46 55.03 230.94  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 7.00 10.66 17.66 0.25 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 110.46 110.46 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43.98 - - - - 43.98 4.00 - 7.50 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 65.69 - - 10.19 - 75.88 1.00 - 1.30 

 109.67 - - 17.19 121.12 247.98  

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   ธนาคาร 190.00 - - 10.11 - 200.11 3.05 - 3.39 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 69.27 69.27 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1.19 2.62 - - - 3.81 4.37 

เงินกูย้มืระยะยาว 10.40 3.60 - - - 14.00 4.15 

 201.59 6.22 - 10.11 69.27 287.19  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือ การ
ใหบ้ริการและการใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,323.84 2,323.52 1,618.85 1,302.54 32.45 32.66 
ปอนดเ์สตอริงค ์ - 0.42 - 6.36 41.07 43.99 
ยโูร - - - 26.12 37.13 39.03 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 81.67 - - - 23.69 24.45 
ริงกิตมาเลเซีย - - - 86.05 7.81 8.06 
รูเปียห์ (ต่อ 1,000 รูเปียห์) 1,394,796.60 - - - 2.25 2.42 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 585.74 917.64 345.91 499.75 32.45 32.66 
ปอนดเ์สตอริงค ์ - 0.42 4.90 6.36 41.07 43.99 
ยโูร - - 1.20 13.79 37.13 39.03 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 81.67 - - - 23.69 24.45 
ริงกิตมาเลเซีย - - - 86.05 7.81 8.06 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของ เคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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34. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้โดยณวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2561บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.3:1(2560:1.7:1) (เฉพาะบริษทั
ฯ: มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั0.8:1(2560: 1.2:1)) 

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 1. เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย (NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.)
มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มเงินลงทุนใน LG Container Lines Pte. Ltd. อีกจ านวน 90,000 เหรียญสิงคโปร์ รวม
เป็นเงินลงทุนทั้งหมดจ านวน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณา 

 - อนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 320,223 บาท 

 - อนุมติัเร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 ในอตัรา  0.0067บาทต่อหุน้ 
คิดเป็นจ านวนเงิน  3.04 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 

 2. ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด าเนินการจดัตั้ง  “NCLInternational 
Logistics Private Limited” ในประเทศอินเดีย โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือ
หุน้คิดเป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 รูปีอินเดีย บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี  22 กุมภาพนัธ์  2562 และ ณ วนัท่ีในรายงานงบการเงิน บริษทัมีทุนเรียกช าระ
แลว้จ านวน 286,000 รูปีอินเดีย 

36. การอนุมัติงบการเงิน รวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 
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