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



 

 

 

 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ   
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั 
เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั     
(รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล      
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกำยน 2564 



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 89,110                   50,426                   36,434                   11,714                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 5 10,547                   6,579                     16,466                   7,805                     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 6 407,210                 205,677                 212,239                 96,930                   

ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 10 38,128                   40,401                   38,128                   40,401                   

สินคา้คงเหลือ 7,098                     4,340                     -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,536                     4,829                     4,466                     4,446                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 557,629                 312,252                 307,733                 161,296                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 97,912                   96,520                   87,437                   87,329                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 6,914                     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 70,129                   71,121                   70,129                   71,121                   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 158,580                 121,398                 127,197                 87,734                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13.1 54,883                   61,889                   42,284                   46,562                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 27,306                   24,352                   2,508                     946                        

ค่าความนิยม 2,252                     2,252                     -                            -                            

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 10,187                   14,079                   10,188                   14,079                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,649                     5,841                     4,014                     4,502                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,980                     1,927                     1,619                     1,462                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 435,792                 445,437                 494,595                 502,213                 

รวมสินทรัพย์ 993,421                 757,689                 802,328                 663,509                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 15 198,283                 190,544                 182,288                 165,484                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4,480                     430                        9,594                     1,562                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 16 247,280                 126,187                 107,502                 50,068                   
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 21,329                   15,151                   21,329                   15,151                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13.2 17,830                   21,777                   8,886                     10,288                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 15,478                   9,086                     8,088                     5,381                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 504,680                 363,175                 337,687                 247,934                 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 75,548                   63,144                   75,548                   63,144                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13.2 33,164                   38,687                   28,406                   33,818                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 329                        296                        -                            -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 15,269                   13,037                   14,529                   12,361                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,146                     2,518                     1,147                     2,518                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 125,456                 117,682                 119,630                 111,841                 
รวมหนีสิ้น 630,136                 480,857                 457,317                 359,775                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 499,152,248 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท
         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 454,152,248 หุน้ 
           มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 124,788                 113,538                 124,788                 113,538                 
   ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 454,152,248 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 113,538                 113,538                 113,538                 113,538                 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 170,630                 170,630                 170,630                 170,630                 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 11,354                   11,354                   11,354                   11,354                   
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 43,896                   (36,076)                 49,489                   8,212                     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,802                     (4,726)                   -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 343,220                 254,720                 345,011                 303,734                 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,065                   22,112                   -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 363,285                 276,832                 345,011                 303,734                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 993,421                 757,689                 802,328                 663,509                 

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

กรรมการ
(นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 553,376            187,449            383,910            124,722            
รายไดจ้ากการขาย 22,750              24,929              -                        -                        
รายไดอ่ื้น 8,634                8,531                9,709                8,210                
รวมรำยได้ 584,760            220,909            393,619            132,932            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 458,939            152,593            327,363            98,849              
ตน้ทนุขาย 17,088              17,379              -                        -                        
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 10,062              7,543                7,381                3,754                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 49,789              41,124              32,985              26,744              
รวมค่ำใช้จ่ำย 535,878            218,639            367,729            129,347            
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 48,882              2,270                25,890              3,585                
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 526                   343                   -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 647                   1,595                887                   1,832                
ตน้ทนุทางการเงิน (3,059)               (3,207)               (2,735)               (2,724)               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 46,996              1,001                24,042              2,693                
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (6,327)               (1,051)               (5,168)               (631)                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 40,669              (50)                    18,874              2,062                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,035                (64)                    -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 5,035                (64)                    -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 45,704              (114)                  18,874              2,062                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 41,071              (726)                  18,874              2,062                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (402)                  676                   

40,669              (50)                    

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 46,106              (790)                  18,874              2,062                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (402)                  676                   

45,704              (114)                  
(หน่วย: บาท)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 22
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.090                (0.002)               0.042                0.005                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,187,142         596,378            846,874            405,164            
รายไดจ้ากการขาย 67,279              77,568              -                        -                        
รายไดอ่ื้น 21,335              29,273              28,270              26,367              
รวมรำยได้ 1,275,756         703,219            875,144            431,531            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 980,051            496,915            716,998            319,554            
ตน้ทนุขาย 49,174              55,322              -                        -                        
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 24,369              24,811              15,879              13,827              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 126,856            138,480            87,695              86,522              
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,180,450         715,528            820,572            419,903            
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 95,306              (12,309)             54,572              11,628              
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 1,607                1,142                -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 3,976                6,329                4,676                6,708                
ตน้ทนุทางการเงิน (9,182)               (10,026)             (8,152)               (8,126)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 91,707              (14,864)             51,096              10,210              
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (11,548)             (3,250)               (9,819)               (2,164)               
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 80,159              (18,114)             41,277              8,046                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 8,528                1,627                -                        -                        

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32                     -                        -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 8,560                1,627                -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 88,719              (16,487)             41,277              8,046                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 79,955              (19,599)             41,277              8,046                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 204                   1,485                

80,159              (18,114)             

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 88,500              (17,972)             41,277              8,046                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 219                   1,485                

88,719              (16,487)             
(หน่วย: บาท)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 22
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.176                (0.043)               0.091                0.018                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงคา่ ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม รวม
และช าระเตม็มลูคา่แลว้ มลูคา่หุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 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 -                                -                       -                                (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 -                                -                       -                                -                                   -                                -                                (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           

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 -                                -                       -                                79,955                         -                                79,955                      204                              80,159             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                       -                                17                                8,528                        8,545                        15                                8,560               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                       -                                79,972                         8,528                        88,500                      219                              88,719             
เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (หมายเหตุ 9.2) -                                -                       -                                -                                   -                                -                                (2,266)                          (2,266)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 113,538                    170,630            11,354                      43,896                         3,802                        343,220                    20,065                         363,285           

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก รวม
และช าระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 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 วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 113,538                     170,630                 11,047                       8,346                         303,561                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 113,538                     170,630                 11,354                       8,212                         303,734                     
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                             -                                 41,277                       41,277                       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                             -                                 -                                 -                                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                             -                                 41,277                       41,277                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 113,538                     170,630                 11,354                       49,489                       345,011                     

-                             -                         -                             -                             -                             
-                             -                         -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 91,707              (14,864)             51,096              10,210              
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบัรายการ) 3,437                221                   1,562                (1,443)              
   หน้ีสูญ 651                   146                   651                   146                   
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1)                     675                   (1)                     675                   
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 28,852              26,799              14,447              11,320              
   ตน้ทุนในการท ารายการตดัจ าหน่าย 93                     61                     93                     61                     
   ก  าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (60)                   -                       (60)                   -                       
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 98                     98                     98                     98                     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,264                2,808                2,168                2,583                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (266)                 -                       -                       
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,607)              (1,142)              -                       -                       
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,151)              (6)                     (747)                 26                     
   เงินปันผลรับ -                       -                       (4,026)              (1,027)              
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล -                       (1,503)              -                       -                       
   รายไดท้างการเงิน (3,976)              (6,329)              (4,676)              (6,708)              
   ตน้ทุนทางการเงิน 9,182                10,026              8,152                8,126                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 129,489            16,724              68,757              24,067              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3,531)              1,580                (8,226)              7,959                
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (205,171)           4,585                (117,017)           33,256              
   สินคา้คงเหลือ (2,758)              (759)                 -                       -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (707)                 771                   (20)                   933                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (151)                 1,382                (255)                 1,369                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,050                (1,570)              8,032                (3,646)              
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 121,086            4,152                57,398              (27,990)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,482                1,565                (203)                 (459)                 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                       (187)                 -                       (187)                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,372)              (1,257)              (1,371)              (1,257)              
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 44,417              26,986              7,095                34,045              
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 167                   774                   119                   668                   
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 3,760                5,052                3,760                5,052                
   จ่ายภาษีเงินได้ (7,969)              (5,746)              (6,420)              (4,262)              
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 40,375              27,066              4,554                35,503              
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (3,579)              (3,115)              (2,888)              (1,326)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1                       944                   1                       944                   
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,588)              (5)                     (1,588)              -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       1,500                -                       1,500                
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       -                       -                       (20,000)             
เงินสดจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าหุ้น -                       -                       -                       (7,896)              
เงินสดจ่ายการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (25,000)             
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (600)                 -                       -                       
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                       -                       748                   485                   
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัยอ่ย -                       -                       2,534                -                       
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัร่วม 1,492                1,027                1,492                1,027                
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (1,392)              (14,991)             (108)                 (13,657)             
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  (5,066)              (15,240)             191                   (63,923)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7,739                (40,103)             16,804              (39,332)             
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       (20,000)             -                       -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 30,000              89,719              30,000              89,719              
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (11,511)             (7,678)              (11,511)             (7,678)              
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (16,953)             (16,007)             (7,200)              (7,346)              
เงินสดจ่ายเงินปันผลใหก้บัส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (2,266)              -                       -                       -                       
ดอกเบ้ียจ่าย (9,147)              (10,393)             (8,118)              (8,362)              
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (2,138)              (4,462)              19,975              27,001              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,528                (772)                 -                       -                       
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด (15)                   (127)                 -                       -                       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 38,684              6,465                24,720              (1,419)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 50,426              40,858              11,714              14,145              
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด (หมำยเหตุ 3) 89,110              47,323              36,434              12,726              

-                   -                   
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   จ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บช าระ -                       (1,826)              -                       -                       
   จ  าหน่ายอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดรั้บช าระ -                       (1,400)              -                       (1,400)              
   รับช าระลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดว้ยยานพาหนะ (45,280)             (41,980)             (45,280)             (41,980)             
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 6,587                55,129              386                   26,777              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564   

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯคือ ครอบครัวพวัถาวรสกุล ซ่ึงถือหุ้นรวมกันในอัตราร้อยละ 21.19 (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 
51.48) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล    
ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการศุลกากร
ให้กับผู ้น า เ ข้ า ผู ้ 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 ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง  

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                           
โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับ                      
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั       
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้
ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ         
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2.   นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินสด 155 171 90 140 
เงินฝากธนาคาร 88,955 50,255 36,344 11,574 
รวม 89,110 50,426 36,434 11,714 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.38 
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี) 

4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 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 ลิ้มโสภณ พานิช จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอล เอน็ จี ฟู้ด โปรดกัส์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
NCL Inter Logistics Corporation Limited มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเชียน อินเตอร์ลอว ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เออีซี อินเตอร์เซอร์วิส จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เออีซี เวลเนส คอนสตรัคชัน่ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวิลด ์ฟอร์ วนั จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 

รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการให้บริการ - - 2,647 1,004 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการให้บริการ - - 2,555 1,230 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
LG Container Line Pte. Ltd.      
 รายไดค้่าเช่า - - 660 599 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา  
 ค่าเช่า - - 850 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา  
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 ดอกเบ้ียรับ - - 252 252 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 รายไดอ้ื่น - - 483 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการให้บริการ - - 4,254 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการให้บริการ - - 4,540 2,054 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 150 150 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 7,144 5,423 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Zim Integrated Shipping Services Ltd.      
 รายไดค้่าท่ีปรึกษา 2,752 436 2,752 436 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการให้บริการ 2,945 431 2,945 431 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั วารี เมดิคอล จ ากดั      
 รายไดจ้ากการให้บริการ - 30 - 30 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
       อตัราร้อยละ 10 - 30  
    รายไดจ้ากการขาย 9 - - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม

อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค้่าเช่า 30 - 30 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการให้บริการ 99 229 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 324 324 24 24 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการให้บริการ - - 5,566 3,702 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการให้บริการ - - 6,388 4,002 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
LG Container Line Pte. Ltd.      
 รายไดค้่าเช่า - - 1,819 1,803 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา  
 ค่าเช่า - - 2,261 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 ดอกเบ้ียรับ - - 748 485 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 รายไดอ้ื่น - - 1,076 1 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
  รายไดเ้งินปันผล - - 2,534 - ตามท่ีประกาศจ่ายในอตัรา

หุ้นละ 120.00 บาท 
 ค่าใชจ่้ายอื่น - - - 4 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการให้บริการ - - 10,766 2,599 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการให้บริการ - - 9,606 5,209 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการให้บริการ - - - 499 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการให้บริการ - - - 18 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการให้บริการ - - - 4 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการให้บริการ - - - 1,243 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั      
 รายไดเ้งินปันผล - - 1,492 1,027 ตามท่ีประกาศจ่ายในอตัรา

หุ้นละ 292.57 บาท  
   (2563: อตัราหุ้นละ 201.30 
บาท) 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 450 450 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 18,342 19,143 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Zim Integrated Shipping Services Ltd.      
 รายไดค้่าท่ีปรึกษา 7,833 3,038 7,833 3,038 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการให้บริการ 6,435 2,423 6,435 2,423 ราคาเทียบเคียงกบั

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

อตัราร้อยละ 10 - 30 
    รายไดจ้ากการขาย 16 - - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
        อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค้่าเช่า 90 - 90 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

 รายไดอ้ื่น - 8 - 8 ราคาเทียบเคียงกบั
บุคคลภายนอก 

 ตน้ทุนการให้บริการ 307 257 - - ราคาเทียบเคียงกบั
บุคคลภายนอก 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 971 971 71 71 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย - 298 - - อตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ       
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 1,631 584 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 1,974 1,359 
  LG Container Line Pte. Ltd. - - 1,334 764 
    บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 349 - 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั - 8 - 8 
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั 2,364 2,703 - - 

รวม 2,364 2,711 5,288 2,715 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 2,995 1,222 
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 8,183 3,868 8,183 3,868 
รวม 8,183 3,868 11,178 5,090 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,547 6,579 16,466 7,805 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 1,553 498 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 1,512 471 
  LG Container Line Pte. Ltd. - - 1,869 - 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 33 29 

 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 165 146 
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 4,351 38 4,351 38 

รวม 4,351 38 9,483 1,182 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 25 12 7 - 
 กรรมการ 104 380 104 380 

รวม 129 392 111 380 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,480 430 9,594 1,562 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 20,000 20,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 20,000 20,000 

 ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 1 มกราคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 กนัยายน 2564 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 20,000 - - 20,000 
รวม 20,000 - - 20,000 
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 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 20 ล้านบาท คิดดอกเบ้ีย     
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี นบัแต่
วนัท่ีท าสัญญา  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,588 4,617 2,713 2,899 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 484 572 469 558 
รวม 5,072 5,189 3,182 3,457 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,265 16,092 8,928 10,786 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,369 1,919 1,372 1,876 
รวม 15,634 18,011 10,300 12,662 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายสุัญญาไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท และ 1.20 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,364 2,711 1,611 1,277 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน - - 1,941 1,038 
 1 - 3 เดือน - - 1,092 212 
 3 - 6 เดือน - - 644 188 
รวม 2,364 2,711 5,288 2,715 
ลูกหนีอ่ื้น     
อื่น ๆ 8,183 3,868 11,178 5,090 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,547 6,579 16,466 7,805 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนด
ช าระ 

    

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 202,046 67,607 126,215 53,452 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 48,550 26,483 33,158 15,615 
 1 - 3 เดือน 38,378 18,813 11,977 8,840 
   3 - 6 เดือน 33,455 63,543 4,699 4,407 
 6 - 12 เดือน 4,277 4,526 2,675 217 
   เกินกวา่ 12 เดือน 14,182 14,245 4,713 5,681 
รวม 340,888 195,217 183,437 88,212 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต            
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  

 
(15,151) 

 
(11,604) 

 
(8,286) 

 
(6,724) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  325,737 183,613 175,151 81,488 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 35,712 13,882 35,712 13,882 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต              
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  

 
(7) 

 
(7) 

 
(7) 

 
(7) 

สุทธิ 35,705 13,875 35,705 13,875 
อ่ืน ๆ 45,768 8,189 1,383 1,567 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 81,473 22,064 37,088 15,442 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -      
 กิจการอ่ืน - สุทธิ 407,210 205,677 212,239 96,930 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน                 
- กิจการอ่ืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  ไดรั้บช าระ ผลต่างการ ณ วนัท่ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น 1 มกราคม ตั้งเพ่ิม คืนใน แปลงค่า 30 กนัยายน 
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 2564 ในระหว่างงวด ระหว่างงวด งบการเงิน 2564 

ลูกหน้ีการคา้ 11,604 3,437 - 110 15,151 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 7 - - - 7 

รวม 11,611 3,437 - 110 15,158 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดคงเหลือ  ไดรั้บช าระ ยอดคงเหลือ 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น ณ วนัท่ี ตั้งเพ่ิม คืนใน ณ วนัท่ี 

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1 มกราคม 2564 ในระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 กนัยายน 2564 
ลูกหน้ีการคา้ 6,724 1,562 - 8,286 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 7 - - 7 

รวม 6,731 1,562 - 8,293 
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7. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                         
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

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

   สินคา้ทางทะเล 
 

ไทย 
 

51 
 

51 
 

5,100 
 

5,100 
 

6,914 
 

6,799 

     5,100 5,100 6,914 6,799 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า             
ของเงินลงทุน 

                              
ราคาทุน - สุทธิ 

   30 
กนัยายน
2564 

31 
ธนัวาคม
2563 

30     
กนัยายน
2564 

31 
ธนัวาคม
2563 

30 
กนัยายน
2564 

31 
ธนัวาคม
2563 

30 
กนัยายน
2564 

31 
ธนัวาคม
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั ซิม (ไทยแลนด์)  เป็นตวัแทนขนส่ง          
  จ ากดั    สินคา้ทางทะเล ไทย 51 51 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 กนัยายน 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             

30 กนัยายน 

บริษทั 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 526 343 - - 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน      
ในบริษทัร่วมส าหรับงวด        

เกา้เดือนส้ินสุด                                 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับส าหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 กนัยายน 

บริษทั 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 1,607 1,142 1,492 1,027 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
 

ทุนเรียกช าระแลว้ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
เงินปันผลที่บริษทัฯรับส าหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน     
2564 

31 ธนัวาคม                    
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

30 กนัยายน 
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.  เวียดนาม  เวียดนาม 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 าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั                  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี               

อ านาจควบคุมส าหรับงวด          
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน    
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน    
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน    
2564 

30 กนัยายน 
2563 

30 กนัยายน    
2564 

30 กนัยายน 
2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด 

จ ากดั 47.20 47.20 19.24 21.31 0.20 1.80 (2.27)   - 
NCL Inter Logistics 

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

 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ในปี 2563 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัตัดสินใจเลิกกิจการ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited Qingdao 
National Container Line Company Limited และ  Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited ทั้ ง น้ี           
การเลิกกิจการของบริษทัย่อยดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและ     
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั  

 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2564 มีมติอนุมติัการลงทุนเพื่อจดัตั้ง
บริษทัจ ากดั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งบริษทัเพื่อสนบัสนุนวิจยัและพฒันาการปลูก สกดั จ าหน่าย และ
พฒันาผลิตภณัฑ์จากกญัชงและกญัชา ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 บริษทัฯและบริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้ง “บริษทั สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จ ากดั” โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการ      
ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 

10. ลูกหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 

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

ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 39,890 85,170 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,762) (5,510) 
รวม 38,128 79,660 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (38,128) (40,401) 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง   
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 39,259 
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 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บช าระจากลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนงวดท่ีสองเป็นรถหัวลาก
จ านวน 21 หัวและรถหางพ่วงจ านวน 1 หาง โดยมีมูลค่า เป็นจ านวนเงิน 45.28 ล้านบาท ณ วันท่ี      
30 กันยายน 2564 รถหัวลากจ านวน 1 หัว ซ่ึงมีมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 2.05 ล้านบาท อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 

11. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
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 - (404) (588) (992) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 51,303 2,046 16,780 70,129 

 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ  64.97 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2563: 65.67 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร
พาณิชย ์

12. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 121,398 87,734 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,579 2,888 
เพิ่มขึ้นจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจากการจ าหน่าย 
   เงินลงทุน (หมายเหตุ 10) 

 
45,280 

 
45,280 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (11,883) (8,705) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 206 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 158,580 127,197 
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 บริษัทฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและรถหัวลากหางพ่วงบางส่วน  มูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน  
35.20 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 38.30 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย ์

13. สัญญำเช่ำ 

13.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564   สรุป
ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 61,889 46,562 
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 6,647 446 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (14,437) (4,724) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 784 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 54,883 42,284 

13.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564    
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  60,464 44,106 
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 6,587 386 
ลดลงจากเงินจ่ายช าระ (16,953) (7,200) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 896 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 50,994 37,292 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (17,830) (8,886) 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 33,164 28,406 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564    
สรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 24,352 946 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,588 1,588 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,540) (26) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,906 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 27,306 2,508 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

    (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 2.50 - 5.85 - 10,484 - 10,484 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.54 - 3.25 2.55 - 3.05 185,995 180,060 170,000 155,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจาก       

  ธนาคาร 3.40 - 12,288 - 12,288 - 

รวม   198,283 190,544 182,288 165,484 

 วงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญาใชเ้งินและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารของกลุ่มบริษทัค ้าประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง รถหวัลากหางพ่วงบางส่วนและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจา้หน้ีการคา้ 159,128 84,097 90,156 41,666 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,711 33,266 9,915 4,329 
เจา้หน้ีอ่ืน 60,441 8,824 7,431 4,073 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 247,280 126,187 107,502 50,068 

17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

(หน่วย: พนับาท) 

   
งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินตน้ 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
 (ร้อยละต่อปี)   

  1 MLR-2.15 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 24 งวด 
งวดละ 0.08 ลา้นบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2565 488 1,244 

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

  3 MLR-2.15 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 60 งวด 
งวดละ 0.48 ลา้นบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2568 19,791 24,111 
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(หน่วย: พนับาท) 

   
งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืนเงินตน้ 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
 (ร้อยละต่อปี)   

  4 ปีท่ี 1 - ปีท่ี 2 
ร้อยละ 2 

ปีท่ี 3 - ปีท่ี 5 
ร้อยละ 6 

ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 48 งวด 
งวดละ 0.42 ลา้นบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
วนัท่ี 17 กนัยายน 2565 ถึงวนัท่ี 17 สิงหาคม 
2569 20,000 - 

  5  MLR-1.00 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด 
งวดละ 0.72 ลา้นบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2570 47,130 53,565 

รวม   97,409 78,920 
หกั: ตน้ทุนในการท ารายการรอตดัจ่าย (532) (625) 
เงินกูย้มื - สุทธิ 96,877 78,295 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (21,329) (15,151) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายหน่ึงปี 75,548 63,144 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 78,295 
บวก: กูย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 30,000 
หกั: ช าระคืนในระหวา่งงวด (11,511) 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการท ารายการ 93 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 96,877 

 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจ านวน 10 ลา้นบาทกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี ผอ่นช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 12 งวด งวดละ 0.83 
ล้านบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรกวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 ถึงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2566 เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจ านวน 20 ลา้นบาทกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี ส าหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 และคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 
ส าหรับปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 5 ผอ่นช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 48 งวด งวดละ 0.42 ลา้นบาท เร่ิมผอ่นช าระ
งวดแรกวนัท่ี 17 กนัยายน 2565 ถึงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2569 เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัฯส าหรับวงเงินกูท่ี้ 1 3 และ 5 ค ้าประกันโดยการจดจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง รถหวัลากหางพ่วงบางส่วนและเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคาร บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้
เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ท่ีย ังมิได้เบิกใช้            
(31 ธนัวาคม 2563: 1.5 ลา้นบาท) 

18. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี    
30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 13,037 12,361 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,157 2,066 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 107 102 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
      - ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (231) - 
      - ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 39 - 
      - ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 160 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 15,269 14,529 
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19. เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ 
Paycheck Protection Program (“PPP”) เพื่อช่วยเหลือธุรกิจให้ว่าจ้างพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาด ซ่ึงโครงการ PPP คือเงินให้กู ้ยืมเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้ว่าจ้างพนักงานต่อไป โดย U.S. 
Small Business Administration (“SBA”) จะยกหน้ีเงินกู้ยืมให้แก่กิจการถา้หากการว่าจ้างพนักงานเป็นไป
ตามเง่ือนไขและเงินท่ีไดรั้บถูกใชส้ าหรับค่าใช้จ่ายท่ีก าหนด ทั้งน้ีผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าตามเง่ือนไข
เพื่อท่ีจะไดรั้บการยกหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าว  

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัย่อยในสหรัฐอเมริกาได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวน 41,100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาตามโครงการ PPP และน าเงินดังกล่าวไปใช้ส าหรับค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนด ณ วันท่ี                    
30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยบนัทึกเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บเป็นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และจะรับรู้เป็นรายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลเม่ือบริษทัย่อยปฏิบติัตามเง่ือนไขของโครงการ
ดงักล่าวครบทุกขอ้ 

20. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 6,666 611 5,365 97 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว (339) 440 (197) 534 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 6,327 1,051 5,168 631 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 11,306 2,273 9,331 789 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว 242 977 488 1,375 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 11,548 3,250 9,819 2,164 

21. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2564 มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯจ านวนเงิน 11,250,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 113,538,062 บาท เป็น
จ านวนเงิน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัมูลค่าหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 150,750,000 บาท 
และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจากเดิม 454,152,248 หุ้น เป็น 499,152,248 หุ้น โดยเม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2564 บริษทัฯได้
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

22. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

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

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ   41,071 (726) 454,152 454,152 0.090 (0.002) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   18,874 2,062 454,152 454,152 0.042 0.005 

 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ   79,955 (19,599) 454,152 454,152 0.176 (0.043) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   41,277 8,046 454,152 454,152 0.091 0.018 

23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทั
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพิธีกำรกรม
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 404.95 123.64 10.97 36.57 576.13 - 576.13 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 11.49 - - - 11.49 (11.49) - 
รวมรำยได้ 416.44 123.64 10.97 36.57 587.62 (11.49) 576.13 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 53.72 40.17 0.35 5.86 100.10 - 100.10 
รายไดอ้ื่น       8.63 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (10.06) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (49.79) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.53 
รายไดท้างการเงิน       0.65 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3.06) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       47.00 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (6.33) 

ก ำไรส ำหรับงวด       40.67 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพิธีกำรกรม
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 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 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 
รายไดอ้ื่น       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) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพิธีกำรกรม
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 844.25 287.40 31.79 90.98 1,254.42 - 1,254.42 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 27.87 0.85 - - 28.72 (28.72) - 
รวมรำยได้ 872.12 288.25 31.79 90.98 1,283.14 (28.72) 1,254.42 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 120.43 85.52 0.83 18.41 225.19 - 225.19 
รายไดอ้ื่น       21.34 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (24.37) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (126.86) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       1.61 
รายไดท้างการเงิน       3.98 
ตน้ทุนทางการเงิน       (9.18) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       91.71 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (11.55) 

ก ำไรส ำหรับงวด       80.16 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพิธีกำรกรม
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 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 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 
รายไดอ้ื่น       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) 
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24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

24.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

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

24.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกช ำระ 

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

 30 กนัยายน 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 

24.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
เหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 1.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1.2 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2563: 6.2 ล้านบาท               
(เฉพาะบริษทัฯ: 6.2 ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ     
กลุ่มบริษทัซ่ึงประกอบดว้ย 

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

 - หนังสือค ้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นผู ้ประกอบการขนส่งจ านวน  0.5 ล้านบาท                   
(เฉพาะบริษทัฯ: 0.5 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)) 
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24.4 คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัสายเดินเรือแห่งหน่ึงไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศกลางกล่าวอ้างว่าบริษทัฯในฐานะจ าเลยท่ี 1 และบริษทัอีกแห่งหน่ึงในฐานะจ าเลยท่ี 2     
ผิดสัญญารับขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศเน่ืองจากการคืนตูสิ้นคา้เกินกว่าเวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่ าคืน     
ตูสิ้นคา้เกินกว่าเวลาท่ีก าหนดพร้อมดอกเบ้ียจ านวน 20 ลา้นบาท บริษทัฯในฐานะจ าเลยท่ี 1 ไดแ้ต่งตั้งทนาย
ยืน่ค าใหก้ารและบญัชีระบุพยานต่อศาลเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่ง
การก าหนดประเด็นขอ้พิพาทและแนวทางด าเนินคดี  

 ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้พิพาทดังกล่าวยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด และบริษทัฯได้ยกขอ้ต่อสู้ในค าให้การแลว้ว่าบริษทัฯ
ไม่ใช่คู่สัญญาท่ีระบุไวใ้นใบตราส่ง ทนายความใหค้วามเห็นต่อฝ่ายบริหารของบริษทัฯว่า คดีดงักล่าวเป็นคดี
ท่ีมีขอ้ต่อสู้และมีโอกาสท่ีศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทยภ์ายหลังจากท่ีศาลไดพ้ิจารณาขอ้เท็จจริงทั้งหมดแลว้ 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าบริษทัฯจะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการคืนตูสิ้นคา้ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินจากขอ้พิพาทดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

25.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

25.2 สินทรัพย์/หนีสิ้นท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีไม่ได้รับกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564 และ  31 ธันวาคม  2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน      
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,586 1,622 556 550 33.92 30.04 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 1 4 45.61 40.64 
ยโูร - - 15 21 39.36 36.88 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 297 105 56 39 24.93 22.66 

- 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 841 760 442 371 33.92 30.04 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 1 2 45.61 40.64 
ยโูร - - 12 1 39.36 36.88 

26. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2564 


