
 

 

 
บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 



 

 

 

 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ   
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั         
เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั       
(รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 และขอ้ 1.6 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง 
มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวชิำชีพบญัชีมำถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ดงักล่ำว ไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้
เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวมี
ผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน        
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนำคตของกลุ่มบริษทั ในระหวำ่งงวด ฝ่ำยบริหำรของ   
กลุ่มบริษทัตดัสินใจเลิกกิจกำรบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนำมและหยดุด ำเนินกิจกำรชัว่ครำวบริษทัยอ่ยสองแห่ง
ในประเทศจีนเพื่อหยดุกำรรับรู้ผลขำดทุนและประเมินสถำนกำรณ์ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุน       
ในบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดใหก้บัผูถื้อหุน้อีกท่ำนหน่ึงของบริษทัยอ่ยเพื่อปรับโครงสร้ำงกำร
บริหำรกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน ทั้งน้ี กำรเลิกกิจกำร กำรหยดุด ำเนินกิจกำรชัว่ครำวและกำรจ ำหน่ำย
เงินลงทุนของบริษทัยอ่ยมิไดมี้ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกสัดส่วน
รำยไดข้องบริษทัยอ่ยทั้งส่ีแห่งส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีจ ำนวน 27 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 4 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัยงัคงติดตำมควำมคืบหนำ้
ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและจะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขำ้งตน้แต่อยำ่งใด 

 

อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกำยน 2563 



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 47,323                  40,858                  12,726                  14,145                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 6 5,195                    6,699                    7,441                    15,251                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7, 21 278,931                296,718                85,211                  121,022                
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 11 39,650                  31,150                  39,650                  31,150                  
สินคา้คงเหลือ 3,994                    3,235                    -                            -                            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,080                    5,510                    5,465                    4,842                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 381,173                384,170                150,493                186,410                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 101,947                86,956                  92,239                  78,582                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 6,370                    6,255                    5,100                    5,100                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            116,223                91,223                  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น 10 -                            -                            7,896                    -                            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                            -                            20,000                  -                            
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 38,590                  83,377                  38,590                  83,377                  
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 71,454                  11,888                  71,454                  11,888                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 123,693                182,235                89,993                  147,049                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 69,574                  -                            50,390                  -                            
ค่าความนิยม 2,253                    2,253                    -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 26,020                  29,482                  959                       3,893                    
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 12,596                  14,320                  12,596                  14,320                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,139                    6,118                    5,018                    5,697                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,868                    5,484                    1,453                    2,920                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 460,504                428,368                511,911                444,049                
รวมสินทรัพย์ 841,677                812,538                662,404                630,459                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 16 188,089                228,192                161,944                201,276                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 317                       1,926                    3,284                    6,969                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 17 195,562                198,630                44,889                  73,336                  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 18 15,137                  -                            15,137                  -                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี -                            4,588                    -                            4,537                    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 22,634                  -                            10,275                  -                            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                            20,000                  -                            -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,774                    6,324                    3,054                    3,513                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 427,513                459,660                238,583                289,631                
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 66,965                  -                            66,965                  -                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                            28,898                  -                            28,841                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 46,095                  -                            38,256                  -                            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 355                       340                       -                            -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 13,154                  10,533                  12,552                  10,156                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,487                    3,531                    2,487                    3,531                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 129,056                43,302                  120,260                42,528                  
รวมหนีสิ้น 556,569                502,962                358,843                332,159                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 23
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 454,152,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
         (31 ธนัวาคม 2562: หุ้นสามญั 587,652,738 หุ้น 
         มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 113,538                146,913                113,538                146,913                
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 454,152,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 113,538                113,538                113,538                113,538                
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 170,630                170,630                170,630                170,630                
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 11,047                  11,047                  11,047                  11,047                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (29,136)                 (6,150)                   8,346                    3,085                    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,728)                   (4,355)                   -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 263,351                284,710                303,561                298,300                
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 21,757                  24,866                  -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 285,108                309,576                303,561                298,300                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 841,677                812,538                662,404                630,459                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                        -                        -                        -                        

   …......................................................................................                        …......................................................................................
(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)

กรรมการ กรรมการ
(นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 187,449            280,507            124,722            155,274            
รายไดจ้ากการขาย 24,929              30,067              -                        -                        
รายไดอ่ื้น 5, 21 8,531                1,300                8,210                2,614                
รวมรำยได้ 220,909            311,874            132,932            157,888            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 5 152,593            222,320            98,849              118,240            
ตน้ทนุขาย 5 17,379              23,382              -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 7,543                11,754              3,754                8,459                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 41,124              48,700              26,744              29,000              
รวมค่ำใช้จ่ำย 218,639            306,156            129,347            155,699            
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,270                5,718                3,585                2,189                
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 343                   448                   -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 1,595                32                     1,832                -                        
ตน้ทนุทางการเงิน (3,207)               (2,938)               (2,724)               (1,907)               
ก ำไรก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงินได้ 1,001                3,260                2,693                282                   
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 (1,051)               259                   (631)                  (125)                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (50)                    3,519                2,062                157                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (64)                    (723)                  -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (64)                    (723)                  -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (114)                  2,796                2,062                157                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (726)                  2,576                2,062                157                   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 676                   943                   

(50)                    3,519                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (790)                  1,853                2,062                157                   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 676                   943                   

(114)                  2,796                
(หน่วย: บาท)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 24
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.002)               0.006                0.005                0.000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 596,378            886,014            405,164            491,244            
รายไดจ้ากการขาย 77,568              87,419              -                        -                        
รายไดอ่ื้น 5, 21 29,273              19,126              26,367              10,013              
รวมรำยได้ 703,219            992,559            431,531            501,257            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 5 496,915            705,526            319,554            382,215            
ตน้ทนุขาย 5 55,322              67,442              -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 24,811              38,620              13,827              25,485              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 138,480            159,781            86,522              87,397              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                        7,452                -                        -                        
รวมค่ำใช้จ่ำย 715,528            978,821            419,903            495,097            
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (12,309)             13,738              11,628              6,160                
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 1,142                781                   -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 6,329                758                   6,708                1,242                
ตน้ทนุทางการเงิน (10,026)             (8,542)               (8,126)               (5,446)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงินได้ (14,864)             6,735                10,210              1,956                
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 (3,250)               915                   (2,164)               (817)                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (18,114)             7,650                8,046                1,139                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,627                (2,115)               -                        -                        

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        50                     -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 1,627                (2,065)               -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (16,487)             5,585                8,046                1,139                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (19,599)             7,148                8,046                1,139                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 1,485                502                   

(18,114)             7,650                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (17,972)             5,075                8,046                1,139                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 1,485                510                   

(16,487)             5,585                
(หน่วย: บาท)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 24
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.043)               0.016                0.018                0.003                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงคา่ ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
และช าระเตม็มูลคา่แลว้ มูลคา่หุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 113,538                     170,630            10,727                       (19,217)                        (2,140)                        273,538                     49,767                         323,305           
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                       -                                 7,148                           -                                 7,148                         502                              7,650               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                       -                                 42                                (2,115)                        (2,073)                        8                                  (2,065)              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                       -                                 7,190                           (2,115)                        5,075                         510                              5,585               
ก าไรจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                                 -                       -                                 5,315                           -                                 5,315                         825                              6,140               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยลดลงจากการลดทุนจดทะเบียน -                                 -                       -                                 -                                   -                                 -                                 (32,993)                        (32,993)            
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                 -                       -                                 -                                   -                                 -                                 3,434                           3,434               
เปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                 -                       -                                 -                                   -                                 -                                 1,360                           1,360               
เงินปันผลจ่าย -                                 -                       -                                 (3,043)                          -                                 (3,043)                        -                                   (3,043)              
ส ารองตามกฎหมาย -                                 -                       320                            (320)                             -                                 -                                 -                                   -                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 113,538                     170,630            11,047                       (10,075)                        (4,255)                        280,885                     22,903                         303,788           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 113,538                     170,630            11,047                       (6,150)                          (4,355)                        284,710                     24,866                         309,576           
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
   การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                                 -                       -                                 (3,387)                          -                                 (3,387)                        (538)                             (3,925)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563
   - หลงัปรับปรุง 113,538                     170,630            11,047                       (9,537)                          (4,355)                        281,323                     24,328                         305,651           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                                 -                       -                                 (19,599)                        -                                 (19,599)                      1,485                           (18,114)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                       -                                 -                                   1,627                         1,627                         -                                   1,627               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                       -                                 (19,599)                        1,627                         (17,972)                      1,485                           (16,487)            
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) -                                 -                       -                                 -                                   -                                 -                                 (4,056)                          (4,056)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 113,538                     170,630            11,047                       (29,136)                        (2,728)                        263,351                     21,757                         285,108           

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก รวม
และช าระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 113,538                     170,630                 10,727                       19,296                       314,191                     
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                             -                                 1,139                          1,139                          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                             -                                 -                                 -                                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                             -                                 1,139                          1,139                          
เงินปันผลจ่าย -                                 -                             -                                 (3,043)                        (3,043)                        
ส ารองตามกฎหมาย -                                 -                             320                             (320)                           -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2562 113,538                     170,630                 11,047                       17,072                       312,287                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 113,538                     170,630                 11,047                       3,085                          298,300                     
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
   การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                                 -                             -                                 (2,785)                        (2,785)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563
   - หลังปรับปรุง 113,538                     170,630                 11,047                       300                             295,515                     
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                             -                                 8,046                          8,046                          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                             -                                 -                                 -                                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                             -                                 8,046                          8,046                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2563 113,538                     170,630                 11,047                       8,346                          303,561                     

-                             -                         -                             -                             -                             
-                             -                         -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (14,864)             6,735                10,210              1,956                
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบัรายการ) 221                   (1,640)               (1,443)               (1,462)               
   หน้ีสูญ 146                   889                   146                   889                   
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 675                   1,201                675                   95                     
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย -                        (1,958)               -                        -                        
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26,799              18,505              11,320              4,016                
   ตน้ทุนในการท ารายการตดัจ าหน่าย 61                     -                        61                     -                        
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน -                        6,071                -                        -                        
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                        1,381                -                        -                        
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 98                     98                     98                     98                     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,808                3,810                2,583                3,240                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (266)                  (11,151)             -                        -                        
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,142)               (781)                  -                        -                        
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (6)                      (310)                  26                     (210)                  
   เงินปันผลรับ -                        -                        (1,027)               (1,414)               
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (1,503)               -                        -                        -                        
   รายไดท้างการเงิน (6,329)               (758)                  (6,708)               (1,242)               
   ตน้ทุนทางการเงิน 10,026              8,542                8,126                5,446                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 16,724              30,634              24,067              11,412              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,580                (17,860)             7,959                (4,116)               
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 4,585                (101,986)           33,256              (8,429)               
   สินคา้คงเหลือ (759)                  (1,273)               -                        -                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 771                   (453)                  933                   446                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,382                1,492                1,369                343                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,570)               17,318              (3,646)               4,020                
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 4,152                84,885              (27,990)             14,569              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,565                (2,004)               (459)                  (2,006)               
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (187)                  -                        (187)                  -                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,257)               (372)                  (1,257)               (221)                  
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 26,986              10,381              34,045              16,018              
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 774                   1,050                668                   867                   
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 5,052                1,993                5,052                -                        
   จ่ายภาษีเงินได้ (5,746)               (5,879)               (4,262)               (5,216)               
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 27,066              7,545                35,503              11,669              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (3,115)               (4,601)               (1,326)               (15,171)             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 944                   2,774                944                   2,977                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5)                      (1,529)               -                        (780)                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,500                -                        1,500                -                        
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (20,000)             -                        
เงินสดจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าหุ้น -                        -                        (7,896)               (28,187)             
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนลดลง -                        18,000              -                        18,000              
เงินสดจ่ายการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (25,000)             -                        
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (600)                  (2,158)               -                        -                        
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                        -                        485                   714                   
เงินสดรับจากเงินปันผล 1,027                1,414                1,027                1,414                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนงานธุรกิจ -                        (25,008)             -                        -                        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (249)                  (11,108)             (50,266)             (21,033)             
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (14,991)             3,139                (13,657)             2,662                
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (40,103)             50,679              (39,332)             27,652              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (20,000)             -                        -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 89,719              -                        89,719              -                        
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (7,678)               (5,533)               (7,678)               (3,600)               
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (16,007)             (9,442)               (7,346)               (744)                  
เงินปันผลจ่าย -                        (3,043)               -                        (3,043)               
ดอกเบ้ียจ่าย (10,393)             (8,718)               (8,362)               (5,721)               
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (19,453)             27,082              13,344              17,206              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (772)                  (2,163)               -                        -                        
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด (127)                  (82)                    -                        -                        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 6,465                21,274              (1,419)               7,842                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 40,858              34,414              14,145              3,669                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด (หมำยเหตุ 4) 47,323              55,688              12,726              11,511              

-                    -                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (50)                    -                        -                        
   จ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บช าระ (1,826)               (6,000)               -                        (6,000)               
   จ  าหน่ายอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดรั้บช าระ (1,400)               -                        (1,400)               (2,070)               
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 55,129              -                        26,777              -                        
   เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียลดลงจากการหกักลบกบับญัชี
       ลูกหน้ีค่าสินทรัพย์ -                        -                        -                        (23,570)             
   รับช าระลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดว้ยยานพาหนะ (41,980)             -                        (41,980)             -                        
   โอนยานพาหนะเพ่ือช าระคืนทุนให้กบัผูถื้อหุ้นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
      อ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                        (10,619)             -                        -                        
   คืนทุนให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
       แต่ยงัไม่ไดช้ าระเงิน -                        14,276              -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

1 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563   

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ง
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯคือ ครอบครัวพวัถาวรสกุล ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัในอตัราร้อยละ 51.48 (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 
52.67) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล 
ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็นตวัแทนออกของด้านพิธีการ
ศุลกากรให้กบัผูน้ าเขา้ผูส่้งออก ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1     ถนน
สมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งข้ึน    
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน ไม่วา่จะเป็นการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ และสินคา้ส าเร็จรูปท่ีมีการขนส่งผ่าน
ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งถูกจ ากดัเส้นทาง การขาดแคลนแรงงานจากการติดโรคหรือถูกกกัตวัของผูท่ี้มี
ความเส่ียงจะติดต่อโรค การถูกจ ากดัการเขา้ถึงแหล่งผลิตตน้ทางของสินคา้เน่ืองจากถูกจ ากดัในบางพื้นท่ี   
ท่ีมีการระบาด พฤติกรรมและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการใช้สินคา้ หรือบริการในท่ีสาธารณะ 
เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงส่งผลกระทบอย่าง          
มีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั 
ในระหว่างงวด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัตดัสินใจเลิกกิจการบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามและหยุด
ด าเนินกิจการชั่วคราวบริษัทย่อยสองแห่งในประเทศจีนเพื่อหยุดการรับรู้ผลขาดทุนและประเมิน
สถานการณ์ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดให้กบัผู ้
ถือหุ้นอีกท่านหน่ึงของบริษทัยอ่ยเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ี 
การเลิกกิจการ การหยุดด าเนินกิจการชัว่คราวและการจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษทัย่อยมิไดมี้ผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากสัดส่วนรายได้ของบริษทัย่อยทั้งส่ีแห่ง
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้
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รวมของกลุ่มบริษทั (2562: สัดส่วนรายได้จ  านวน 69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายไดร้วมของ
กลุ่มบริษทั) 

 อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัยงัคงติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้  

1.3 กำรยกเลกิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัวาระตามรายละเอียดดา้นล่าง
โดยให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเพื่อพิจารณาอนุมติั ซ่ึงการประชุมจะจดัข้ึนในวนัท่ี     
28 สิงหาคม 2563 

- อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัฯต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ
เป็นบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกบับริษทัฯในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท เพื่อให้บริษทัฯมีเงินทุนเพียงพอ
รองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้และมีอตัราดอกเบ้ีย    
ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาสนบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวน 30,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 144,038,062 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 122,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ 

- อนุมติัการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากเดิม 454,152,248 หุน้ เป็น 576,152,248 หุน้ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัยกเลิกการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัฯต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลท่ีไม่เก่ียว
โยงกบับริษทัฯในวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนสัญญาเง่ือนไขท่ีเป็นสาระส าคญั
ของสัญญาดงักล่าว (ภายหลงัจากวนัท่ีบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563) แต่การเจรจาก็    
ไม่เป็นผล ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัฯจึงไดพ้ิจารณาทบทวนการด าเนินการในคร้ังน้ีอีกคร้ังและมีมติ
อนุมติัเห็นควรให้ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ดงักล่าว เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯและผูถื้อหุ้นในอนาคต ซ่ึงการตัดสินใจดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ     
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บริษทัฯ นอกจากน้ี มีมติอนุมติัยกเลิกการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นท่ีจะจดัในวนัท่ี  28 สิงหาคม 2563 และ
ยกเลิกวาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์  
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ข้อมูล      
ทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล       
ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.5 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                           
โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และได้จดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับ                      
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทั้งน้ี บริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
กลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีมติอนุมติั
ใหจ้  าหน่ายเงินลงทุนใน PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ทั้งจ  านวนซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยมี
ส่วนได้เสียผ่านการควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.ในราคาทุน รวมเป็นเงินทั้ งหมด 
60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ให้กบัผูถื้อหุ้นอีกท่านหน่ึงในบริษทัย่อยดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2563 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดท้  าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบัผูถื้อหุ้นดงักล่าว และเป็นผลให้ PT. 
NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ส้ินสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯนับแต่วนัท่ีดังกล่าว
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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1.6  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ      
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบั
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดย
พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 
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- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่ม
บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี              
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ     
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ        
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช ้     
วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม        
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.   นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสัญญาเช่า และนโยบายการบญัชีเพิ่มเติมเร่ืองเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย ์             
ทางการเงินนั้น 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ     
ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการ
พิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

2.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ    
กลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม ่

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2.3 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้เม่ือบริษทัย่อยเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าบริษทัย่อยปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
เงินอุดหนุนท่ีก าหนดไว ้และจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น  

บริษทัยอ่ยรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัยอ่ยรับรู้
ตน้ทุนท่ีเงินอุดหนุนนั้นจ่ายใหเ้ป็นการชดเชย 

3. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.6 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี       
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้ งน้ี การเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  16 มาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบ
ต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

9 

 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐาน     
การรายงาน    
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน    
การรายงาน    
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 296,718 (4,906) - 291,812 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  182,235 - (33,276) 148,959 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 88,405 88,405 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,118 981 - 7,099 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
4,588 

 
- 

 
(4,588) 

 
- 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
22,695 

 
22,695 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
28,898 

 
- 

 
(28,898) 

 
- 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
65,920 

 
65,920 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (6,150) (3,925) - (10,075) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐาน     
การรายงาน
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน     
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 121,022 (3,480) - 117,542 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  147,049 - (33,160) 113,889 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 59,937 59,937 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,697 695 - 6,392 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
4,537 

 
- 

 
(4,537) 

 
- 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี - - 10,548 10,548 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
28,841 

 
- 

 
(28,841) 

 
- 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 49,607 49,607 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,085 (2,785) - 300 
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3.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน      
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์
ทางการเงิน 

 
(4,906) 

 
(3,480) 

ผลกระทบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 981 695 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (3,925) (2,785) 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ
มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

มูลค่าตามหลกัการ      
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,858 - - 40,858 40,858 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,699 - - 6,699 6,699 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 296,718 - - 291,812 291,812 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 

 
31,150 

 
- 

 
- 

 
31,150 

 
31,150 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 86,956 - - 86,956 86,956 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจาก 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
83,377 

 
- 

 
- 

 
83,377 

 
83,377 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 545,758 - - 540,852 540,852 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มูลค่าตามหลกัการ      
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,145 - - 14,145 14,145 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,251 - - 15,251 15,251 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 121,022 - - 117,542 117,542 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 31,150 - - 31,150 31,150 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 78,582 - - 78,582 78,582 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจาก 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 83,377 - - 83,377 83,377 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 343,527 - - 340,047 340,047 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
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3.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,710 5,890 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายหรือยกเลิกอายสุัญญาเช่า  
 และสิทธิเลือกซ้ือ 

 
29,227 

 
23,784 

หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมี 
 มูลค่าต ่า 

 
(570) 

 
(570) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (4,238) (2,327) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
55,129 

 
26,777 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 33,486 33,378 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 19) 88,615 60,155 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 22,695 10,548 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 65,920 49,607 

 88,615 60,155 
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ตูค้อนเทนเนอร์ 48,544 32,102 
ท่ีดินและอาคาร 13,775 2,036 
ยานพาหนะ 23,971 23,971 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 2,115 1,828 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 14) 88,405 59,937 

4. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินสด 192 422 140 140 
เงินฝากธนาคาร 47,131 40,436 12,586 14,005 

รวม 47,323 40,858 12,726 14,145 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 
1.35 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.35 ต่อปี) 
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5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการ    
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 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) 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
NCL International Logistics Private Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA บริษทัยอ่ย (ควบคุมโดยบริษทัยอ่ย) * 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั บริษทัร่วม 
Zim Integrated Shipping Services Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัร่วม 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั วารี เมดิคอล จ ากดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้โดยบุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 
บริษทั ก.ส. 54 จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซนัไชด ์แอนด ์เบบ้ี จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ล้ิมโสภณ พานิช จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอน็เอสพี เนทเวอร์ค จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอล เอน็ จี ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
NCL Inter Logistics Corporation Limited มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชียน อินเตอร์ลอว ์จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เออีซี อินเตอร์เซอร์วสิ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
*  เงินลงทุนใน PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ถกูจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด 
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รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,004 1,803 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,230 1,205 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
LG Container Line Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 599 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 ดอกเบ้ียรับ - - 252 - อตัราร้อยละ 5.0 ต่อปี 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 1,522 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,054 4,089 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,501 2,255 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 206 134 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 1,725 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 39 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 44 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 219 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 150 150 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 5,423 6,976 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Zim Integrated Shipping Services Ltd.      
 รายไดค่้าท่ีปรึกษา 436 984 436 984 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 431 3,955 431 3,955 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั วารี เมดิคอล จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 30 - 30 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
       อตัราร้อยละ 10 - 30  
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 229 - - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 324 324 24 24 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย - 277 - - อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 

 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 3,702 6,313 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 4,002 3,686 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
LG Container Line Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,803 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 400 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
 ดอกเบ้ียรับ - - 485 - อตัราร้อยละ 5.0 ต่อปี 
 รายไดอ่ื้น - - 1 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 4 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,599 5,306 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 5,209 6,129 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 6,466 6,532 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 715 735 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 499 2,816 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 18 248 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Qingdao National Container Line Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 30 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 4 111 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,243 254 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั      
 รายไดเ้งินปันผล - - 1,027 1,414 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 450 450 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 19,143 19,039 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Zim Integrated Shipping Services Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 2 - 2 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าท่ีปรึกษา 3,038 3,222 3,038 3,222 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,423 6,193 2,423 6,193 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั วารี เมดิคอล จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 116 - 116 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดอ่ื้น 8 - 8 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 257 - - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 971 971 71 71 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย 298 823 - - อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 405 3,431 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 1,918 1,140 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - - 1,746 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - - 2,324 
  Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - - 126 
  LG Container Line Pte. Ltd. - - 198 570 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั 2,141 2,629 - - 
รวม 2,141 2,629 2,521 9,337 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ     
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 16 166 16 166 
รวม 16 166 16 166 
เงินรับแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - - 21 

PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - - 7 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 13 33 

Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - - 1 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 863 - 

รวม - - 876 62 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 990 1,800 
  LG Container Line Pte. Ltd. - - - 19 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 3,038 3,867 3,038 3,867 
 กรรมการ - 37 - - 
รวม 3,038 3,904 4,028 5,686 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,195 6,699 7,441 15,251 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 560 771 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 2,223 3,238 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - - 180 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 30 29 

NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - - 68 
 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 154 520 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 122 1,109 122 1,109 
รวม 122 1,109 3,089 5,915 
เงินจ่ายแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - - 510 
รวม - - - 510 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
 กรรมการ 155 538 155 538 
รวม 155 538 155 538 
เช็คคา้งจ่าย     
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 40 6 40 6 
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั - 48 - - 
 กรรมการ - 95 - - 
รวม 40 149 40 6 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     
 กรรมการ - 130 - - 
รวม - 130 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 317 1,926 3,284 6,969 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 20,000 - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 20,000 - 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ - 20,000 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 20,000 - - 

 ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 1 มกราคม 2563 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2563 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - 20,000 - 20,000 
รวม - 20,000 - 20,000 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 20 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 5 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ี     
ท าสัญญา  

 ในระหวา่งงวด เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืระยะสั้น 1 มกราคม 2563 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2563 

กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 20,000 - (20,000) - 
รวม 20,000 - (20,000) - 

 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการทั้งจ  านวนแลว้ใน
เดือนเมษายน 2563   

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,617 5,776 2,899 4,087 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 572 418 558 408 
รวม 5,189 6,194 3,457 4,495 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,092 18,133 10,786 12,409 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,919 1,445 1,876 1,403 
รวม 18,011 19,578 12,662 13,812 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายสุัญญาไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท และ 1.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,141 2,629 993 3,383 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน - - 552 2,575 
 1 - 3 เดือน - - 731 1,953 
   3 - 6 เดือน - - 242 1,035 
   6 - 12 เดือน - - 4 391 
   เกินกวา่ 12 เดือน - - - - 
รวม 2,141 2,629 2,522 9,337 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน  3,054 4,070 4,919 5,949 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน - 

 
- - 

 
(35) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,054 4,070 4,919 5,914 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,195 6,699 7,441 15,251 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 66,031 81,427 42,223 49,848 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 31,541 48,005 17,101 29,550 
 1 - 3 เดือน 20,160 40,190 8,276 14,675 
   3 - 6 เดือน 116,665 76,859 4,218 7,125 
 6 - 12 เดือน 6,603 9,616 498 1,332 
   เกินกวา่ 12 เดือน 13,240 7,919 5,969 6,290 

รวม 254,240 264,016 78,285 108,820 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (11,126) 

 
(5,881) (7,310) 

 
(5,144) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  243,114 258,135 70,975 103,676 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 12,446 12,367 12,446 12,164 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่    
จะเกิดข้ึน (7) 

 
(14) (7) 

 
(14) 

สุทธิ 12,439 12,353 12,439 12,150 

ลูกหน้ีอ่ืน 21,614 24,643 1,691 5,039 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่  
จะเกิดข้ึน - 

 
(87) - 

 
(87) 

สุทธิ 21,614 24,556 1,691 4,952 

เงินมดัจ า 773 748 - - 
เงินรับแทนจ่ายแทน 500 332 - - 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 385 350 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 106 244 106 244 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 35,817 38,583 14,236 17,346 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -      
 กิจการอ่ืน - สุทธิ 278,931 296,718 85,211 121,022 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 
กิจการอ่ืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ ผลกระทบจาก    ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลง ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช าระ ผลต่างการ ณ วนัท่ี 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น 1 มกราคม นโยบายการ  (กลบัรายการ)  คืนใน แปลงค่า 30 กนัยายน 
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 2563 บญัชี ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด งบการเงิน 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 5,881 4,906 315 - 24 11,126 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 14 - (7) - - 7 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - (87) - - - 
รวม 5,982 4,906 221 - 24 11,133 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ผลกระทบจาก    

 ยอดคงเหลือ การเปล่ียนแปลง ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช าระ ยอดคงเหลือ 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น ณ วนัท่ี นโยบายการ  (กลบัรายการ)  คืนใน ณ วนัท่ี 

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1 มกราคม 2563 บญัชี ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 5,144 3,480 (1,314) - 7,310 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 14 - (7) - 7 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - (87) - - 
รวม 5,245 3,480 (1,408) - 7,317 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                         
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั เป็นตวัแทนขนส่ง   

   สินคา้ทางทะเล 
 

ไทย 
 

51.00 
 

51.00 
 

5,100 
 

5,100 6,370 
 

6,255 

     5,100 5,100 6,370 6,255 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
                              

ราคาทุน - สุทธิ 

   30  กนัยายน 31 ธนัวาคม   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั เป็นตวัแทนขนส่ง        
      สินคา้ทางทะเล ไทย 51.00 51.00 5,100 5,100 5,100 5,100 

     5,100 5,100 5,100 5,100 

 เม่ือวนัท่ี  8 พฤษภาคม  2563 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ  ากัด มีมติให้จ่าย                  
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 201.30 
บาท รวมเป็นเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายจ านวนเงิน 2.0 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจ านวน 1.0 ลา้นบาทตาม
สัดส่วนการถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

10.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30       
กนัยายน          

2563 

31         
ธนัวาคม         

2562 

30     
กนัยายน

2563 

31    
ธนัวาคม 

2562 

30     
กนัยายน

2563 

31    
ธนัวาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 4.0 ลา้นเหรียญ 2.9 ลา้นเหรียญ 100.00 100.00 93,435 68,435 
   สิงคโปร์ สิงคโปร์     
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 40.0 ลา้นบาท 40.0 ลา้นบาท 52.80 52.80 22,788 22,788 
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(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30       
กนัยายน          

2563 

31         
ธนัวาคม         

2562 

30     
กนัยายน

2563 

31    
ธนัวาคม 

2562 

30     
กนัยายน

2563 

31    
ธนัวาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    
NCL International Logistics 0.1 ลา้นเหรียญ 0.1 ลา้นเหรียญ 100.00 100.00 - - 
  USA Inc. สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา     
Qingdao National Container 0.8 ลา้นหยวน 0.8  ลา้นหยวน 100.00 100.00 - - 
  Line Co., Ltd.       
LG Container Line Pte. Ltd. 2.3 ลา้นเหรียญ 1.3  ลา้นเหรียญ 100.00 100.00 - - 
 สิงคโปร์ สิงคโปร์     
Ningbo NCL Inter Logistics  1.4 ลา้นหยวน 1.4 ลา้นหยวน 100.00 100.00 - - 
  Co., Ltd.       
NCL Inter Logistics  2,500.0 ลา้นดอง 2,500.0 ลา้นดอง 49.00 49.00 - - 
 Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เวียดนาม     
NCL International Logistics 0.3 ลา้นรูปี 0.3 ลา้นรูปี 100.00 100.00 - - 
  Private Limited อินเดีย อินเดีย     
บริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียผา่นการควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    
PT. NCL INTER  - 1,000.0 ลา้นรูเปีย        -       - - - 
  LOGISTIK INDONESIA       

รวม     116,223 91,223 

10.2    รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั        
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบั   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

เงินปันผลจ่ายให้กบั                  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี               

อ านาจควบคุมในระหวา่งงวด 

 30 กนัยายน    
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน 
2562 

30 กนัยายน
2563 

30 กนัยายน 
2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด 

จ ากดั 47.20 47.20 20.95 19.15 1.80 2.52 - - 
PT. NCL INTER 

LOGISTIK 
INDONESIA - 40.00 - 3.77 0.28 0.41 - - 

NCL Inter Logistics 
Vietnam Co., Ltd. 51.00 51.00 0.81 1.41 (0.60)   - - - 
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 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ NCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามโดยถือหุ้นผ่าน NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. เน่ืองจากประสบภาวะขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน
มาก อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่ง
สินคา้ท าให้รายไดข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าวลดลงอยา่งมาก ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาร่วมกบั    
ผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหน่ึง โดยมีความเห็นวา่หากบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจต่อจะส่งผลกระทบขาดทุนในระยะยาว  
จึงเห็นสมควรให้เลิกกิจการบริษทัยอ่ยดงักล่าวก่อนท่ีจะไดรั้บผลกระทบมากข้ึน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการจดทะเบียนเลิกกิจการ 

 นอกจากน้ี ในระหว่างงวด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทตัดสินใจหยุดด าเนินกิจการชั่วคราวบริษัทย่อย     
สองแห่งในประเทศจีนเพื่อหยุดการรับรู้ผลขาดทุน เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศจีน      

 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีมติอนุมติัให้
จ  าหน่ายเงินลงทุนใน  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ทั้ งจ  านวนซ่ึงเป็นบริษัทย่อยโดยมี           
ส่วนได้เสียผ่านการควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.ในราคาทุน รวมเป็นเงินทั้งหมด 60,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา ให้กบัผูถื้อหุ้นอีกท่านหน่ึงในบริษทัย่อยดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้ท  าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบัผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดยก าหนดให้แบ่งจ่ายช าระเป็น
สามงวดและจ่ายครบทั้งจ  านวนภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และเป็นผลให้ PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA ส้ินสุดการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ลูกหน้ี
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวแสดงรวมอยูใ่นบญัชีลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน  

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯท่ีได้เคยอนุมติัให้  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ขยายการ
ลงทุนในต่างประเทศตามวงเงินท่ีก าหนด ในเดือนเมษายนและมิถุนายน 2563 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มจ านวน 
1.09 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. คิดเป็นจ านวน
เงิน 1.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือเทียบเท่าจ านวน 25 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัฯได้
ลงทุนเพิ่มจ านวน 0.35 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
คิดเป็นจ านวนเงิน 0.35 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือเทียบเท่าจ านวน 7.90 ล้านบาท การจดทะเบียนเพิ่มทุน
ส าหรับเงินลงทุนจ านวน 1.09 ล้านเหรียญสิงคโปร์แล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 เป็นผลให้ NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจ านวนเงิน  4.00 ล้านเหรียญสิงคโปร์         
การจดทะเบียนเพิ่มทุนส าหรับเงินลงทุนจ านวน 0.35 ลา้นเหรียญสิงคโปร์อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงเป็น “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ในเดือนเมษายนและมิถุนายน  2563 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้ลงทุนเพิ่มจ านวน 1.09 ล้านหุ้น     
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ใน LG Container Line Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการเป็นจ านวนเงิน 1.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2563 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้ลงทุนเพิ่มจ านวน 0.35 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญ
สิงคโปร์ใน LG Container Line Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงิน 0.35 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ การจดทะเบียนเพิ่มทุน
ส าหรับเงินลงทุนจ านวน 1.09 ล้านเหรียญสิงคโปร์แล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี  16 กันยายน 2563 เป็นผลให้ LG 
Container Line Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวนเงิน 2.34 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 การจดทะเบียนเพิ่มทุนส าหรับเงินลงทุนจ านวน 0.35 ลา้นเหรียญสิงคโปร์อยูใ่นระหวา่ง
ด าเนินการ 

11. ลูกหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 85,170 127,150 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (6,930) (12,623) 
รวม 78,240 114,527 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (39,650) (31,150) 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง    
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 38,590 83,377 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้รับช าระจากลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนงวดแรกเป็นรถหัวลากจ านวน                   
11 หวัและรถหางพ่วงจ านวน 78 หาง โดยมีมูลค่าตลาดเป็นจ านวนเงิน 41.98 ลา้นบาท การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อาคารและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,387 2,990 3,511 11,888 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 45,916 - 14,365 60,281 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (405) (310) (715) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 51,303 2,585 17,566 71,454 
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 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 65.67 ลา้น
บาท ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 182,235 147,049 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน    
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
(หมายเหตุ 3) 

 
 

(33,276) 

 
 

(33,160) 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,115 1,326 
เพิ่มจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจากการจ าหน่าย            
เงินลงทุน (หมายเหตุ 11) 

 
41,980 

 
41,980 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (139) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
   ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,619) 

 
(1,619) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (60,281) (60,281) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,500) (5,302) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 178 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 123,693 89,993 

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและรถหัวลากหางพ่วงบางส่วน มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 39.23 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 67.66 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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14. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563   
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน   
   การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก   
   (หมายเหตุ 3) 88,405 59,937 
ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (4,107) (4,278) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15,759) (5,269) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,035 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 69,574 50,390 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563    
สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 29,482 3,893 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5 - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด (2,900) (2,900) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,825) (34) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,258 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 26,020 959 
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16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน                             

2563 
31 ธนัวาคม                   

2562 
30 กนัยายน                              

2563 
31 ธนัวาคม                   

2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6,944 13,076 6,944 13,076 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 181,145 215,116 155,000 188,200 
รวม 188,089 228,192 161,944 201,276 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารของกลุ่มบริษัทอยู่ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีระยะเวลา 3 เดือน และ        
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.08 ถึง   
ร้อยละ 5.24 ต่อปี) 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารของกลุ่มบริษัท  ค ้ าประกันโดยท่ีดินพร้อม                  
ส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ 123,627 135,759 33,803 53,951 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,839 25,599 6,158 10,235 
เจา้หน้ีอ่ืน 29,096 37,272 4,928 9,150 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 195,562 198,630 44,889 73,336 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
(หน่วย: พนับาท) 

   
งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินตน้ 
30 กนัยายน  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
 (ร้อยละต่อปี)   

  1 MLR-2.15 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 24 งวด 
งวดละ 0.08 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2565 1,496 - 

  2 MLR-2.15 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 60 งวด 
งวดละ 0.48 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2568 25,551 - 

  3 MRL-1.00 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด 
งวดละ 0.72 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2570 

 
 
 

55,710 

 
 
 

- 
รวม   82,757 - 
หกั: ตน้ทุนในการท ารายการรอตดัจ่าย (655) - 
เงินกูย้มื - สุทธิ 82,102 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (15,137) - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายหน่ึงปี 66,965 - 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
บวก: กูย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 90,435 
หกั: ตน้ทุนในการท ารายการ (716) 
หกั: ช าระคืนในระหวา่งงวด (7,678) 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการท ารายการ 61 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 82,102 
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 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง รถหวัลาก
หางพว่งบางส่วนและเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมจากธนาคาร บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้
เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 1.5 ลา้น
บาท 

19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
33,486 

 
33,378 

รายการปรับปรุงหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการน า   
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16    
   มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  55,129 26,777 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 3) 88,615 60,155 
ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (4,106) (4,278) 
ลดลงจากเงินจ่ายช าระ (16,007) (7,346) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 227 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 68,729 48,531 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (22,634) (10,275) 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 46,095 38,256 
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20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 สรุปได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,533 10,156 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,520 2,411 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 288 172 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (187) (187) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 13,154 12,552 

21. เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลสิงคโปร์ไดใ้ห้ความช่วยเหลือ
ดา้นความเป็นอยูก่ารด ารงชีวิตและท าให้ธุรกิจยงัคงมีเสถียรภาพในช่วงท่ีขยายระยะเวลาปิดประเทศ โดย
การประกาศโครงการ Jobs Support Scheme (“JSS”) ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าจา้งให้แก่นายจา้ง
เพื่อให้นายจา้งยงัคงวา่จา้งพนกังาน (ท่ีเป็นชาวสิงคโปร์และมีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในประเทศ) ในช่วงท่ีเศรษฐกิจ                                     
มีความไม่แน่นอน โดยนายจา้งท่ีจ่ายเงินกองทุน Central Provident Fund (“CPF”) ให้กบัพนกังานถือว่าเขา้
คุณสมบติัในการได้รับความช่วยเหลือภายใตโ้ครงการ JSS ซ่ึงบริษทัย่อยในสิงคโปร์ทั้งสองบริษทัเข้า
เง่ือนไขในการไดรั้บการสนบัสนุนโครงการน้ี 

 นอกจากน้ี Institute of Singapore Chartered Accountants (“ISCA”) ประกาศใชแ้นวทางปฏิบติัทางการบญัชี
เร่ือง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ส าหรับค่าจ้างท่ีจ่ายให้พนักงานภายใต้โครงการ JSS เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 วตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางและขอ้ควร
พิจารณาหลกัส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินรับจากโครงการ ตามท่ีประกาศโดยรัฐบาลสิงคโปร์ 

 ในช่วงเวลาเดียวกนั รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศ Paycheck Protection Program (“PPP”) เพื่อช่วยเหลือ
ธุรกิจให้วา่จา้งพนกังานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงโครงการ PPP คือเงินให้กูย้มืเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ
ขนาดเล็กให้ว่าจ้างพนักงานต่อไป โดย U.S. Small Business Administration (“SBA”) จะยกหน้ีเงินกู้ยืม
ให้แก่กิจการถา้หากการวา่จา้งพนกังานเป็นไปตามเง่ือนไขและเงินท่ีไดรั้บถูกใชส้ าหรับค่าใชจ่้ายท่ีก าหนด 
ซ่ึงบริษทัยอ่ยในสหรัฐอเมริกาไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและไดรั้บการยกหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าว 
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 บริษัทย่อยในสิงคโปร์สองบริษทัและบริษทัย่อยในสหรัฐอเมริกาได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลภายใต้
โครงการ JSS และ PPP ตามล าดับ และรับรู้เงินรับดังกล่าวเป็นรายได้อ่ืนในก าไรขาดทุน เงินอุดหนุน
รัฐบาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ประเทศ งบการเงินรวม 

  ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                 

30 กนัยายน 2563 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี               

30 กนัยายน 2563 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. สิงคโปร์ 154 1,863 
LG Container Line Pte. Ltd. สิงคโปร์ 233 1,087 
NCL International Logistics USA Inc. อเมริกา 1,374 1,374 
รวม  1,761 4,324 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทย่อยในสิงคโปร์มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับจ านวน 0.65 เหรียญ
สิงคโปร์ ซ่ึงบนัทึกเป็นลูกหน้ีอ่ืนแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

22. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลส าหรับงวด 611 534 97 248 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว 440 (793) 534 (123) 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน         

ก ำไรขำดทุน 1,051 (259) 631 125 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลส าหรับงวด 2,273 2,496 789 2,046 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว 977 (3,411) 1,375 (1,229) 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน         

ก ำไรขำดทุน 3,250 (915) 2,164 817 

23. ทุนจดทะเบียน 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี 2563 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวน  33,375,123 บาทจากเดิม  146,913,185 บาท เป็น 
113,538,062 บาท โดยลดหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 133,500,490 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 
ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีเหลือจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 (NCL-W2) 
และคร้ังท่ี 3 (NCL-W3) ซ่ึงหมดอายุการใชสิ้ทธิเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 
ตามล าดบั 

- อนุมติัการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากเดิม 587,652,738 หุน้ เป็น 454,152,248 หุน้ 

บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 

24. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ   (726) 2,576 454,152 454,152 (0.002) 0.006 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

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

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   2,062 157 454,152 454,152 0.005 0.000 

 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ   (19,599) 7,148 454,152 454,152 (0.043) 0.016 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

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

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   8,046 1,139 454,152 454,152 0.018 0.003 

25. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทั
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 
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ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำ    
ทำงบก 

 
 

ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนท่ี

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 134.56 51.76 1.08 24.97 212.37 - 212.37 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3.49            - -           - 3.49 (3.49)          - 
รวมรำยได้ 138.05 51.76 1.08 24.97 215.86 (3.49) 212.37 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 31.80 2.98 0.09 7.54 42.41 - 42.41 
รายไดอ่ื้น       8.53 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (7.54) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (41.12) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.34 
รายไดท้างการเงิน       1.59 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3.21) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       1.00 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (1.05) 

ขำดทุนส ำหรับงวด       (0.05) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำ    
ทำงบก 

 
 

ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนท่ี

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 215.73 30.65 34.07 30.12 310.57 - 310.57 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 15.70            - 1.02           - 16.72 (16.72)          - 
รวมรำยได้ 231.43 30.65 35.09 30.12 327.29 (16.72) 310.57 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 42.74 12.19 3.27 6.67 64.87 - 64.87 
รายไดอ่ื้น       1.33 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (11.75) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (48.70) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.45 
ตน้ทุนทางการเงิน       (2.94) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       3.26 
รายไดภ้าษีเงินได ้       0.26 

ก ำไรส ำหรับงวด       3.52 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำ    
ทำงบก 

 
 

ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนท่ี

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 443.56 147.98 4.72 77.69 673.95 - 673.95 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 20.65                         -                       -                       - 20.65 (20.65)                    - 
รวมรำยได้ 464.21 147.98 4.72 77.69 694.60 (20.65) 673.95 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 102.95 (3.80) 0.34 22.22 121.71 - 121.71 
รายไดอ่ื้น       29.27 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (24.81) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (138.48) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       1.14 
รายไดท้างการเงิน       6.33 
ตน้ทุนทางการเงิน       (10.02) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้       (14.86) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (3.25) 

ขำดทุนส ำหรับงวด       (18.11) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำ    
ทำงบก 

 
 

ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนท่ี

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 686.64 98.29 100.45 88.05 973.43 - 973.43 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 42.92 6.58 1.12           - 50.62 (50.62)          - 
รวมรำยได้ 729.56 104.87 101.57 88.05 1,024.05 (50.62) 973.43 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 142.48 25.42 12.76 19.81 200.47 - 200.47 
รายไดอ่ื้น       19.13 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (38.62) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (159.78) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (7.45) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.78 
รายไดท้างการเงิน       0.75 
ตน้ทุนทางการเงิน       (8.54) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       6.74 
รายไดภ้าษีเงินได ้       0.91 

ก ำไรส ำหรับงวด       7.65 
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26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

26.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนทีย่งัไม่เรียกช ำระ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์มีส่วนของเงินลงทุนท่ียงั     
ไม่เรียกช าระจากบริษทัยอ่ยอ่ืนดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. 4.2 ลา้นหยวน 4.2 ลา้นหยวน 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. 3.6 ลา้นหยวน 3.6 ลา้นหยวน 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - 1,000.0 ลา้นรูเปีย 
NCL International Logistics Private Limited 4.7 ลา้นรูปีอินเดีย 4.7 ลา้นรูปีอินเดีย 

26.2 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 6.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 6.1 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ       
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งจ านวน 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 0.5 ลา้นบาท) เพื่อ  ค ้า
ประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาเป็นผูป้ระกอบการขนส่งจ านวน 5.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 5.5 ลา้น
บาท) และเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ จ านวน 0.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 0.1 ลา้นบาท) 

26.3 สินทรัพย์/หนีสิ้นทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศทีไ่ม่ได้รับกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน      
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,582.39 1,567.93 465.99 1,143.09 31.66 30.15 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 13.81 4.54 40.69 39.74 
ยโูร - 0.05 27.01 42.71 37.15 33.91 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 199.32 97.30 42.71 262.26 23.15 21.32 
ฟรังกส์วสิ - - 0.34 0.53 34.40 31.12 

- 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 715.24 545.58 296.14 661.80 31.66 30.15 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 8.38 3.23 40.69 39.74 
ยโูร - 0.05 8.62 7.07 37.15 33.91 

27. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 


