
 
บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 



 

 

 

 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ   
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั 
เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

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  

อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 16 สิงหำคม 2564 



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 73,832                  50,426                  16,557                  11,714                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 5 7,604                    6,579                    9,776                    7,805                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 6 298,451                205,677                167,629                96,930                  
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 10 37,540                  40,401                  37,540                  40,401                  
สินคา้คงเหลือ 4,790                    4,340                    -                           -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,334                    4,829                    4,858                    4,446                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 427,551                312,252                236,360                161,296                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 97,458                  96,520                  87,420                  87,329                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 6,388                    6,799                    5,100                    5,100                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                           -                           124,119                124,119                
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 -                           39,259                  -                           39,259                  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                           -                           20,000                  20,000                  
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 70,463                  71,121                  70,463                  71,121                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 161,744                121,398                129,931                87,734                  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13.1 57,405                  61,889                  42,083                  46,562                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 26,163                  24,352                  2,279                    946                       
ค่าความนิยม 2,252                    2,252                    -                           -                           
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 10,187                  14,079                  10,187                  14,079                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,284                    5,841                    3,817                    4,502                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,944                    1,927                    1,553                    1,462                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 439,288                445,437                496,952                502,213                
รวมสินทรัพย์ 866,839                757,689                733,312                663,509                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 15 219,170                190,544                197,290                165,484                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,031                    430                       5,361                    1,562                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 16 166,247                126,187                65,837                  50,068                  
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 19,070                  15,151                  19,070                  15,151                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13.2 19,812                  21,777                  9,228                    10,288                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 10,662                  9,086                    5,020                    5,381                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 436,992                363,175                301,806                247,934                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 61,613                  63,144                  61,613                  63,144                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13.2 34,633                  38,687                  28,743                  33,818                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 313                       296                       -                           -                           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 14,591                  13,037                  13,896                  12,361                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,116                    2,518                    1,117                    2,518                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 112,266                117,682                105,369                111,841                
รวมหนีสิ้น 549,258                480,857                407,175                359,775                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 454,152,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 113,538                113,538                113,538                113,538                
   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 11,354                  11,354                  11,354                  11,354                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,825                    (36,076)                30,615                  8,212                    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,233)                  (4,726)                  -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 297,114                254,720                326,137                303,734                
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,467                  22,112                  -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 317,581                276,832                326,137                303,734                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 866,839                757,689                733,312                663,509                

-                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

…...................................................................................... ..................................................................................................
(นายกิตติ พวัถาวรสกุล)

กรรมการ
(นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 323,630            170,287            237,032            122,506            
รายไดจ้ากการขาย 22,002              24,791              -                        -                        
รายไดอ่ื้น 6,506                11,852              12,755                10,394                
รวมรำยได้ 352,138            206,930            249,787            132,900            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 268,671            150,391            202,301            97,029              
ตน้ทนุขาย 16,159              17,596              -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 6,118                5,741                3,442                2,457                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,107              50,011              27,177              29,628              
รวมค่ำใช้จ่ำย 330,055            223,739            232,920            129,114            
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 22,083              (16,809)             16,867              3,786                
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 511                   426                   -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 1,824                2,467                2,055                2,679                
ตน้ทนุทางการเงิน (3,083)               (3,546)               (2,723)               (2,987)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 21,335              (17,462)             16,199              3,478                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (2,505)               (696)                  (2,311)               (398)                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 18,830              (18,158)             13,888              3,080                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,574                (844)                  -                        -                        

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (319)                  -                        -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 1,255                (844)                  -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 20,085              (19,002)             13,888              3,080                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 18,866              (18,483)             13,888              3,080                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (36)                    325                   

18,830              (18,158)             

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 20,272              (19,327)             13,888              3,080                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (187)                  325                   

20,085              (19,002)             
(หน่วย: บาท)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 21
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.042                (0.041)               0.031                0.007                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 633,766            408,929            462,964            280,442            
รายไดจ้ากการขาย 44,529              52,639              -                        -                        
รายไดอ่ื้น 12,701              20,742              18,561                18,157                
รวมรำยได้ 690,996            482,310            481,525            298,599            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 521,112            344,322            389,635            220,705            
ตน้ทนุขาย 32,086              37,943              -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 14,307              17,268              8,498                10,073              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,067              97,356              54,710              59,778              
รวมค่ำใช้จ่ำย 644,572            496,889            452,843            290,556            
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 46,424              (14,579)             28,682              8,043                
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,081                799                   -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 3,329                4,734                3,789                4,876                
ตน้ทนุทางการเงิน (6,123)               (6,819)               (5,417)               (5,402)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 44,711              (15,865)             27,054              7,517                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (5,221)               (2,199)               (4,651)               (1,533)               
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 39,490              (18,064)             22,403              5,984                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 3,493                1,691                -                        -                        

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32                     -                        -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 3,525                1,691                -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 43,015              (16,373)             22,403              5,984                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 38,884              (18,873)             22,403              5,984                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 606                   809                   

39,490              (18,064)             

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 42,394              (17,182)             22,403              5,984                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 621                   809                   

43,015              (16,373)             
(หน่วย: บาท)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 21
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.086                (0.042)               0.049                0.013                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 113,538                     170,630            11,047                       (9,537)                          (4,355)                        281,323                     24,328                          305,651           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                                 -                        -                                 (18,873)                        -                                 (18,873)                      809                               (18,064)            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                        -                                 -                                   1,691                         1,691                         -                                    1,691               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                        -                                 (18,873)                        1,691                         (17,182)                      809                               (16,373)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 113,538                     170,630            11,047                       (28,410)                        (2,664)                        264,141                     25,137                          289,278           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 113,538                     170,630            11,354                       (36,076)                        (4,726)                        254,720                     22,112                          276,832           
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                        -                                 38,884                          -                                 38,884                       606                               39,490             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                        -                                 17                                 3,493                         3,510                         15                                 3,525               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                        -                                 38,901                          3,493                         42,394                       621                               43,015             
เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (หมายเหตุ 9.2) -                                 -                        -                                 -                                   -                                 -                                 (2,266)                           (2,266)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 113,538                     170,630            11,354                       2,825                            (1,233)                        297,114                     20,467                          317,581           

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก รวม
และช าระเตม็มลูค่าแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 113,538                     170,630                 11,047                       300                            295,515                     
ก าไรส าหรับงวด -                                -                            -                                5,984                         5,984                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                            -                                -                                -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                            -                                5,984                         5,984                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563 113,538                     170,630                 11,047                       6,284                         301,499                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 113,538                     170,630                 11,354                       8,212                         303,734                     
ก าไรส าหรับงวด -                                -                            -                                22,403                       22,403                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                            -                                -                                -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                            -                                22,403                       22,403                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 113,538                     170,630                 11,354                       30,615                       326,137                     

-                            -                        -                            -                            -                            
-                            -                        -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 44,711              (15,865)             27,054              7,517                
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 481                   1,528                -                       225                   
   หน้ีสูญ 651                   -                       651                   -                       
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                       438                   -                       438                   
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18,271              17,905              8,712                7,324                
   ตน้ทุนในการท ารายการตดัจ าหน่าย 61                     30                     61                     30                     
   ก  าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (57)                    -                       (57)                    -                       
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 65                     65                     65                     65                     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,586                1,888                1,535                1,739                
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,081)               (799)                  -                       -                       
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (474)                  333                   (528)                  212                   
   เงินปันผลรับ -                       -                       (4,026)               (1,027)               
   รายไดท้างการเงิน (3,329)               (4,734)               (3,789)               (4,876)               
   ตน้ทุนทางการเงิน 6,123                6,819                5,417                5,402                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 67,008              7,608                35,095              17,049              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (955)                  2,604                (1,903)               4,766                
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (93,260)             7,027                (70,724)             26,103              
   สินคา้คงเหลือ (450)                  (509)                  -                       -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (505)                  703                   (412)                  723                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (82)                    1,018                (157)                  1,041                
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,601                (1,618)               3,799                (3,532)               
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 40,119              (7,152)               15,826              (26,116)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,576                2,319                (361)                  (664)                  
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                       (187)                  -                       (187)                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,402)               (1,135)               (1,401)               (1,135)               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 13,650              10,678              (20,238)             18,048              
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 136                   221                   101                   131                   
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 3,760                -                       3,760                -                       
   จ่ายภาษีเงินได้ (4,640)               (4,000)               (3,966)               (3,030)               
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 12,906              6,899                (20,343)             15,149              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (2,026)               (2,563)               (1,864)               (1,002)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                       728                   -                       728                   
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,350)               (207)                  (1,350)               -                       
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       -                       -                       (20,000)             
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น -                       -                       -                       (25,000)             
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                       -                       496                   233                   
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัยอ่ย -                       -                       2,534                -                       
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัร่วม 1,492                1,027                1,492                1,027                
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (938)                  (14,212)             (91)                    (13,125)             
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  (2,822)               (15,227)             1,217                (57,139)             
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 28,626              (41,903)             31,806              (37,641)             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       (20,000)             -                       -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 10,000              89,719              10,000              89,719              
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (7,673)               (3,837)               (7,673)               (3,837)               
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (11,011)             (10,944)             (4,689)               (5,186)               
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้กบัส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (2,266)               -                       -                       -                       
ดอกเบ้ียจ่าย (6,181)               (7,214)               (5,475)               (5,666)               
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 11,495              5,821                23,969              37,389              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 1,911                1,119                -                       -                       
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (84)                    (89)                    -                       -                       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 23,406              (1,477)               4,843                (4,601)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 50,426              40,858              11,714              14,145              
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด (หมำยเหตุ 3) 73,832              39,381              16,557              9,544                

-                    -                    
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ืออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระเงิน -                       (10)                    -                       (10)                    
   รับช าระลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดว้ยยานพาหนะ (45,280)             (41,980)             (45,280)             (41,980)             
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,413                -                       (1,446)               -                       
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564   

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 2563: ร้อยละ 
51.48) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล 
ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการศุลกากร
ให้กับผู ้น า เข้าผู ้ ส่ ง ออก  ท่ี อยู่ ต าม ท่ี จดทะ เ บี ยนของบ ริษัทฯอยู่ ท่ี  56/9-10 ซอยตาก สิน  12/1                        
ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและ
อุตสาหกรรม สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง  

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์  ใหม่ 
ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูล      ทาง
การเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล       
ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                           
โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และได้จดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับ                      
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ              
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2.   นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินสด 152 171 90 140 
เงินฝากธนาคาร 73,680 50,255 16,467 11,574 
รวม 73,832 50,426 16,557 11,714 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 
0.38 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี) 

4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการ    
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) 
LG Container Line Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Qingdao National Container Line Co., 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) 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั บริษทัร่วม 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
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 

รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,734 1,234 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,473 2,772 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
LG Container Line Pte. Ltd.      
 รายไดค่้าเช่า - - 594 614 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา  
 ค่าเช่า - - 901 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา  
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 ดอกเบ้ียรับ - - 249 233 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 รายไดอ่ื้น - - 593 1 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดเ้งินปันผล - - 2,534 - ตามท่ีประกาศจ่ายในอตัรา

หุน้ละ 120.00 บาท 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
NCL International Logistics USA Inc.     
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,492 1,011 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
        อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,121 1,687 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 3 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 794 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั      
 รายไดเ้งินปันผล - - 1,492 1,027 ตามท่ีประกาศจ่ายในอตัรา

หุน้ละ 292.57 บาท  
    (2563: อตัราหุน้ละ 

201.30 บาท) 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 150 150 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 6,459 6,070 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
Zim Integrated Shipping Service Ltd.      
 รายไดค่้าท่ีปรึกษา 4,079 1,581 4,079 1,581 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,490 698 3,490 698 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั วารี เมดิคอล จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 86 - 86 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
        อตัราร้อยละ 10 - 30 
    รายไดจ้ากการขาย 3 - - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม

อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 30 - 30 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดอ่ื้น - 8 - 8 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 55 28 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 323 323 23 23 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย - 26 - - อตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,919 2,698 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 3,833 2,772 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
LG Container Line Pte. Ltd.      
 รายไดค่้าเช่า - - 1,159 1,204 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา  
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 1,228 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ค่าเช่า - - 1,411 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 ดอกเบ้ียรับ - - 496 233 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 รายไดอ่ื้น - - 593 1 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดเ้งินปันผล - - 2,534 - ตามท่ีประกาศจ่ายในอตัรา

หุน้ละ 120.00 บาท 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 4 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
NCL International Logistics USA Inc.     
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 6,512 2,599 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 5,066 3,155 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 499 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
        อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 18 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 4 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
        อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 1,243 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั      
 รายไดเ้งินปันผล - - 1,492 1,027 ตามท่ีประกาศจ่ายในอตัรา

หุน้ละ 292.57 บาท  
    (2563: อตัราหุน้ละ 

201.30 บาท) 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 300 300 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 11,198 13,720 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
        อตัราร้อยละ 10 - 30 
Zim Integrated Shipping Services Ltd.       
 รายไดค่้าท่ีปรึกษา 5,081 2,602 5,081 2,602 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,490 1,992 3,490 1,992 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั วารี เมดิคอล จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 86 - 86 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
        อตัราร้อยละ 10 - 30 
    รายไดจ้ากการขาย 7 - - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
        อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 60 - 60 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดอ่ื้น - 8 - 8 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 208 28 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 647 647 47 47 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย - 298 - - อตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ       
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 503 584 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 2,507 1,359 
  LG Container Line Pte. Ltd. - - 609 764 
    บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 268 - 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั - 8 - 8 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั 2,545 2,703 - - 
รวม 2,545 2,711 3,887 2,715 
ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 830 1,222 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,059 3,868 5,059 3,868 
รวม 5,059 3,868 5,889 5,090 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,604 6,579 9,776 7,805 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 968 498 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 962 471 
  LG Container Line Pte. Ltd. - - 923 - 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 30 29 

 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 156 146 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 1,640 38 1,640 38 
รวม 1,640 38 4,679 1,182 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 316 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 12 35 - 
 กรรมการ 331 380 331 380 
รวม 391 392 682 380 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,031 430 5,361 1,562 

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

 ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 1 มกราคม 2564 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2564 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 20,000 - - 20,000 
รวม 20,000 - - 20,000 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 20 ล้านบาท คิดดอกเบ้ีย     
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี นบัแต่
วนัท่ีท าสัญญา  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,563 5,782 3,315 3,916 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 86 596 461 582 
รวม 5,649 6,378 3,776 4,498 

   
  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,677 11,475 6,215 7,887 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 885 1,347 903 1,318 
รวม 10,562 12,822 7,118 9,205 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายสุัญญาไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯและบริษทัย่อย
มีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท และ 1.20 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,545 2,711 1,093 1,277 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน - - 710 1,038 
 1 - 3 เดือน - - 1,039 212 
 3 - 6 เดือน - - 1,045 188 
รวม 2,545 2,711 3,887 2,715 
ลูกหนีอ่ื้น     
อ่ืน ๆ 5,059 3,868 5,889 5,090 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,604 6,579 9,776 7,805 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนด
ช าระ 

    

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 138,881 67,607 94,470 53,452 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 34,492 26,483 27,957 15,615 
 1 - 3 เดือน 31,511 18,813 12,671 8,840 
   3 - 6 เดือน 41,468 63,543 2,596 4,407 
 6 - 12 เดือน 2,511 4,526 208 217 
   เกินกวา่ 12 เดือน 13,835 14,245 4,794 5,681 
รวม 262,698 195,217 142,696 88,212 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต            
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

 
(12,121) 

 
(11,604) 

 
(6,724) 

 
(6,724) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  250,577 183,613 135,972 81,488 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 30,423 13,882 30,423 13,882 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต              
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

 
(7) 

 
(7) 

 
(7) 

 
(7) 

สุทธิ 30,416 13,875 30,416 13,875 
อ่ืน ๆ 17,458 8,189 1,241 1,567 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 47,874 22,064 31,657 15,442 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -      
 กิจการอ่ืน - สุทธิ 298,451 205,677 167,629 96,930 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน                 
- กิจการอ่ืนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

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

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น 1 มกราคม  (กลบัรายการ)  คืนใน แปลงค่า 30 มิถุนายน 
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 2564 ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด งบการเงิน 2564 

ลูกหน้ีการคา้ 11,604 481 - 36 12,121 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 7 - - - 7 
รวม 11,611 481 - 36 12,128 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
     

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

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1 มกราคม 2564 ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2564 
ลูกหน้ีการคา้ 6,724 - - 6,724 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 7 - - 7 
รวม 6,731 - - 6,731 
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7. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                         
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

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

   สินคา้ทางทะเล 
 

ไทย 
 

51.00 
 

51.00 
 

5,100 
 

5,100 
 

6,388 
 

6,799 

     5,100 5,100 6,388 6,799 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า             
ของเงินลงทุน 

                              
ราคาทุน - สุทธิ 

   30 
มิถุนายน
2564 

31 
ธนัวาคม
2563 

30     
มิถุนายน
2564 

31 
ธนัวาคม
2563 

30 
มิถุนายน
2564 

31 
ธนัวาคม
2563 

30 
มิถุนายน
2564 

31 
ธนัวาคม
2563 

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

     5,100 5,100 - - 5,100 5,100 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน      
ในบริษทัร่วมส าหรับงวด        

สามเดือนส้ินสุด                                 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             

30 มิถุนายน 

บริษทั 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 511 426 1,492 1,027 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน      
ในบริษทัร่วมส าหรับงวด        

หกเดือนส้ินสุด                                 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับส าหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 มิถุนายน 

บริษทั 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 1,081 799 1,492 1,027 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
 

ทุนเรียกช าระแลว้ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
เงินปันผลที่บริษทัฯรับส าหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน     
2564 

31 ธนัวาคม                    
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง        

NCL Inter Logistics (S) Pte. 4.3 ลา้นเหรียญ 4.3 ลา้นเหรียญ       

  Ltd.    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 100.00 100.00 101,331 101,331 - - 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด         

  จ ากดั 40.0 ลา้นบาท 40.0 ลา้นบาท 52.80 52.80 22,788 22,788 2,534 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.       

NCL International Logistics 0.1 ลา้นเหรียญ 0.1 ลา้นเหรียญ       

  USA Inc.    สหรัฐอเมริกา    สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 - - - - 
Qingdao National Container           

  Line Co., Ltd. 0.8 ลา้นหยวน 0.8 ลา้นหยวน 100.00 100.00 - - - - 
LG Container Line Pte. Ltd. 2.7 ลา้นเหรียญ 2.7 ลา้นเหรียญ 100.00 100.00 - - - - 
    สิงคโปร์    สิงคโปร์       

Ningbo NCL Inter Logistics          

  Co., Ltd. 1.4 ลา้นหยวน 1.4 ลา้นหยวน 100.00 100.00 - - - - 
NCL Inter Logistics Vietnam  2,500.0 ลา้นดอง 2,500.0 ลา้นดอง       

 Co., Ltd.   เวยีดนาม   เวยีดนาม 49.00 49.00 - - - - 
NCL International Logistics         

  Private Limited 0.3 ลา้นรูปีอินเดีย 0.3 ลา้นรูปีอินเดีย 100.00 100.00 - - - - 

รวม     124,119 124,119 2,534 - 
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9.2    รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั        
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบั   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั                  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี               

อ านาจควบคุมส าหรับงวด          
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน    
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน    
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน    
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

30 มิถุนายน    
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด 

จ ากดั 47.20 47.20 19.65 21.31 0.61 1.15 (2.27)   - 
NCL Inter Logistics 

Vietnam Co., Ltd. 51.00 51.00 0.81 0.81         - (0.60)         -   - 

10. ลูกหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 39,890 85,170 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,350) (5,510) 
รวม 37,540 79,660 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (37,540) (40,401) 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง   
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 39,259 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บช าระจากลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนงวดท่ีสองเป็นรถหัวลาก
จ านวน 21 หัวและรถหางพ่วงจ านวน 1 หาง โดยมีมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 45.28 ล้านบาท ณ ว ันท่ี                    
30 มิถุนายน 2564 รถหัวลากจ านวน 7 หัว ซ่ึงมีมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 16.95 ล้านบาท อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
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11. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคารและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 51,303 2,450 17,368 71,121 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (268) (390) (658) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 51,303 2,182 16,978 70,463 

 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 65.11 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2563: 65.67 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร
พาณิชย ์

12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 121,398 87,734 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,026 1,864 
เพิ่มข้ึนจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจากการจ าหน่าย 
   เงินลงทุน (หมายเหตุ 10) 

 
45,280 

 
45,280 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (7,078) (4,947) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 118 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 161,744 129,931 
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 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและรถหัวลากหางพ่วงบางส่วน มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 36.17 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 57.13 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชย ์

13. สัญญำเช่ำ 

13.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564   
สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 61,889 46,562 
ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 4,470 (1,389) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,471) (3,090) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 517 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 57,405 42,083 

13.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  60,464 44,106 
ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 4,413 (1,446) 
ลดลงจากเงินจ่ายช าระ (11,011) (4,689) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 579 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 54,445 37,971 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (19,812) (9,228) 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 34,633 28,743 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    
สรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 24,352 946 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,350 1,350 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,064) (17) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,525 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 26,163 2,279 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 
    (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2.50 - 5.30 2.50 - 5.85 11,971 10,484 11,971 10,484 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.59 - 3.05 2.55 - 3.05 191,880 180,060 170,000 155,000 

เงินกูย้มืระยะส้ันจาก       

  ธนาคาร 3.40 - 15,319 - 15,319 - 

รวม   219,170 190,544 197,290 165,484 

 วงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญาใชเ้งินและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารของกลุ่มบริษทัค ้าประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง รถหวัลากหางพว่งบางส่วนและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจา้หน้ีการคา้ 130,405 84,097 53,042 41,666 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,981 33,266 6,574 4,329 
เจา้หน้ีอ่ืน 12,861 8,824 6,221 4,073 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 166,247 126,187 65,837 50,068 
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17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

(หน่วย: พนับาท) 

   

งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินตน้ 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

 (ร้อยละต่อปี)   
  1 MLR-2.15 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 24 งวด 

งวดละ 0.08 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2565 740 1,244 

  2 2.00 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 12 งวด 
งวดละ 0.83 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรก
วนัท่ี 3 มีนาคม 2565 ถึงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 
2566 10,000 - 

  3 MLR-2.15 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 60 งวด 
งวดละ 0.48 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2568 21,231 24,111 

  4  MLR-1.00 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด 
งวดละ 0.72 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2570 49,275 53,565 

รวม   81,246 78,920 
หกั: ตน้ทุนในการท ารายการรอตดัจ่าย (563) (625) 
เงินกูย้มื - สุทธิ 80,683 78,295 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (19,070) (15,151) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายหน่ึงปี 61,613 63,144 
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 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 78,295 
บวก: กูย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 10,000 
หกั: ช าระคืนในระหวา่งงวด (7,673) 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการท ารายการ 61 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 80,683 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง รถหวัลาก
หางพว่งบางส่วนและเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมจากธนาคาร บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้
เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 1.5    
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1.5 ลา้นบาท) 

18. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 13,037 12,361 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,511 1,463 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 75 72 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (231) - 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 39 - 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 160 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 14,591 13,896 
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19. เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ 
Paycheck Protection Program (“PPP”) เพื่อช่วยเหลือธุรกิจให้ว่าจา้งพนกังานในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาด ซ่ึงโครงการ PPP คือเงินให้กู ้ยืมเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้ว่าจา้งพนักงานต่อไป โดย U.S. 
Small Business Administration (“SBA”) จะยกหน้ีเงินกูย้ืมให้แก่กิจการถา้หากการว่าจา้งพนกังานเป็นไป
ตามเง่ือนไขและเงินท่ีไดรั้บถูกใชส้ าหรับค่าใชจ่้ายท่ีก าหนด ทั้งน้ีผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าตามเง่ือนไข
เพื่อท่ีจะไดรั้บการยกหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าว  

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัย่อยในสหรัฐอเมริกาไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวน 41,100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามโครงการ PPP และน าเงินดงักล่าวบางส่วนไปใชส้ าหรับค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนด ณ วนัท่ี                   
30 มิถุนายน 2564 ยงัคงมีเงินอุดหนุนเหลือส่วนหน่ึงและเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขว่าเงินสนับสนุน             
ทั้งจ  านวนตอ้งถูกน าไปใช้ส าหรับค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนดไว ้บริษทัย่อยจึงบนัทึกเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บเป็น
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจะรับรู้เป็นรายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล
เม่ือบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามเง่ือนไขของโครงการดงักล่าวครบทุกขอ้ 

20. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลส าหรับงวด 2,457 483 1,981 15 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
       ผลแตกต่างชัว่คราว 48 213 330 383 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 2,505 696 2,311 398 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลส าหรับงวด 4,640 1,662 3,966 692 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
       ผลแตกต่างชัว่คราว 581 537 685 841 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 5,221 2,199 4,651 1,533 

21. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

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

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   18,866 (18,483) 454,152 454,152 0.042 (0.041) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

 ของบริษทัฯ   13,888 3,080 454,152 454,152 0.031 0.007 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   38,884 (18,873) 454,152 454,152 0.086 (0.042) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   22,403 5,984 454,152 454,152 0.049 0.013 

22. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทั
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่ายสินคา้

ทางบก 

ให้บริการบริหาร
และจดัการขนส่ง
และพิธีการกรม
ศุลกากร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจาย
สินคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลิตและ
จ าหน่าย

น ้ ายาฟอกไต 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 10.95 215.31 87.52 31.85 345.63 - 345.63 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน                          - 7.63 0.76 - 8.39 (8.39) - 
รวมรำยได้ 10.95 222.94 88.28 31.85 354.02 (8.39) 345.63 
ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 0.28 32.38 22.21 5.94 60.81 - 60.81 
รายไดอ่ื้น       6.51 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (6.12) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (39.11) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.51 
รายไดท้างการเงิน       1.82 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3.08) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       21.34 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (2.51) 

ก ำไรส ำหรับงวด       18.83 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่ายสินคา้

ทางบก 

ให้บริการบริหาร
และจดัการขนส่ง
และพิธีการกรม
ศุลกากร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจาย
สินคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลิตและ
จ าหน่าย

น ้ ายาฟอกไต 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1.74 134.11 34.43 24.80 195.08 - 195.08 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน            - 10.48            -         - 10.48 (10.48) - 
รวมรำยได้ 1.74 144.59 34.43 24.80 205.56 (10.48) 195.08 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 0.15 32.95 (13.19) 7.18 27.09 - 27.09 
รายไดอ่ื้น       11.85 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (5.74) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (50.01) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.43 
รายไดท้างการเงิน       2.47 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3.55) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้       (17.46) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (0.70) 

ขำดทุนส ำหรับงวด       (18.16) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่ายสินคา้

ทางบก 

ให้บริการบริหาร
และจดัการขนส่ง
และพิธีการกรม
ศุลกากร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจาย
สินคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลิตและ
จ าหน่าย

น ้ ายาฟอกไต 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 20.82 439.30 163.76 54.41 678.29 - 678.29 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน             - 16.38 0.85 - 17.23 (17.23)            - 
รวมรำยได้ 20.82 455.68 164.61 54.41 695.52 (17.23) 678.29 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 0.49 66.71 45.35 12.55 125.10 - 125.10 
รายไดอ่ื้น       12.70 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (14.31) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (77.07) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       1.08 
รายไดท้างการเงิน       3.33 
ตน้ทุนทางการเงิน       (6.12) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       44.71 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (5.22) 

ก ำไรส ำหรับงวด       39.49 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่ายสินคา้

ทางบก 

ให้บริการบริหาร
และจดัการขนส่ง
และพิธีการกรม
ศุลกากร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจาย
สินคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลิตและ
จ าหน่าย

น ้ ายาฟอกไต 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3.64 308.99 96.29 52.64 461.56         - 461.56 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน            - 17.16 - - 17.16 (17.16)            - 
รวมรำยได้ 3.64 326.15 96.29 52.64 478.72 (17.16) 461.56 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 0.25 71.15 (6.77) 14.67 79.30         - 79.30 
รายไดอ่ื้น       20.75 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (17.27) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (97.35) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.80 
รายไดท้างการเงิน       4.73 
ตน้ทุนทางการเงิน       (6.82) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้       (15.86) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (2.20) 

ขำดทุนส ำหรับงวด       (18.06) 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

23.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 3.15 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: ไม่มี)           
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 

23.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนทีย่งัไม่เรียกช ำระ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์มีส่วนของเงินลงทุนท่ียงั     
ไม่เรียกช าระจากบริษทัยอ่ยอ่ืนดงัน้ี 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. 4.2 ลา้นหยวน 4.2 ลา้นหยวน 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. 3.6 ลา้นหยวน 3.6 ลา้นหยวน 
NCL International Logistics Private Limited 4.7 ลา้นรูปีอินเดีย 4.7 ลา้นรูปีอินเดีย 
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23.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
เหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 6.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 6.2 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2563: 6.2 ล้านบาท               
(เฉพาะบริษทัฯ: 6.2 ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ     
กลุ่มบริษทัซ่ึงประกอบดว้ย 

 - หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงิน ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งจ านวน 
0.6 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.6 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 0.6 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.6    ลา้น
บาท))  

 - หนังสือค ้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นผู ้ประกอบการขนส่งจ านวน  5.5 ล้านบาท            
(เฉพาะบริษทัฯ: 5.5 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 5.5 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 5.5 ลา้นบาท))   

 - หนังสือค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ จ านวน  0.1 ล้านบาท  (เฉพาะบริษัทฯ: 0.1 ล้านบาท)              
(31 ธนัวาคม 2563: 0.1 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.1 ลา้นบาท)) 

23.4 คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัสายเดินเรือแห่งหน่ึงไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศกลางกล่าวอ้างว่าบริษทัฯในฐานะจ าเลยท่ี 1 และบริษทัอีกแห่งหน่ึงในฐานะจ าเลยท่ี 2     
ผิดสัญญารับขนส่งทางทะเลระหวา่งประเทศเน่ืองจากการคืนตูสิ้นคา้เกินกวา่เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าคืน     
ตูสิ้นคา้เกินกวา่เวลาท่ีก าหนดพร้อมดอกเบ้ียจ านวน 20 ลา้นบาท บริษทัฯในฐานะจ าเลยท่ี 1 ไดแ้ต่งตั้งทนาย
ยื่นค าให้การและบญัชีระบุพยานต่อศาลเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนัคดีอยู่
ระหวา่งการก าหนดประเด็นขอ้พิพาทและแนวทางด าเนินคดี  

 ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด และบริษทัฯไดย้กขอ้ต่อสู้ในค าให้การแล้วว่าบริษทัฯ
ไม่ใช่คู่สัญญาท่ีระบุไวใ้นใบตราส่ง ทนายความใหค้วามเห็นต่อฝ่ายบริหารของบริษทัฯวา่ คดีดงักล่าวเป็นคดี
ท่ีมีขอ้ต่อสู้และมีโอกาสท่ีศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทยภ์ายหลงัจากท่ีศาลไดพ้ิจารณาขอ้เท็จจริงทั้งหมดแลว้ 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่บริษทัฯจะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการคืนตูสิ้นคา้ จึงมิไดบ้นัทึกประมาณ
การหน้ีสินจากขอ้พิพาทดงักล่าวไวใ้นงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั 

24. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

24.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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24.2 สินทรัพย์/หนีสิ้นทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศทีไ่ม่ได้รับกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน      
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,551 1,622 623 550 32.05 30.04 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 1 4 44.40 40.64 
ยโูร - - 14 21 38.14 36.88 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 194 105 76 39 23.85 22.66 

- 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,065 760 431 371 32.05 30.04 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 1 2 44.40 40.64 
ยโูร - - 14 1 38.14 36.88 

25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

25.1 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2564 มีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนคิดเป็นจ านวนเงิน 11,250,000 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียนจ านวนเงิน 113,538,062 บาท เป็นจ านวนเงิน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัมูลค่าหุ้นละ 3.35 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 150,750,000 บาท และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 454,152,248 หุน้ เป็น 499,152,248 หุน้ 

25.2 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2564 มีมติอนุมติัการลงทุนร่วมกับ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง เพื่อจดัตั้งบริษทัจ ากดัโดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ลา้น
บาท ทั้งน้ีบริษทัฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งบริษทัเพื่อสนับสนุน
งานวจิยัและพฒันาการปลูก สกดั จ าหน่าย และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกนัชง และกนัชา  
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26. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 


