
 
บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด
สำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ           
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี           
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ          
ในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นกำรใหข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

ก. ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 เร่ือง กำรแกไ้ขงบกำรเงินปีก่อนของบริษทัฯเก่ียวกบั            
กำรแสดงรำยกำรบญัชีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและบญัชีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัของ 
บริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นรำยกำรปรับปรุงจำกรำยกำรดงักล่ำว 

ข. ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.3 ในเดือนสิงหำคม 2560 บริษทัฯไดส้ัดส่วนกำรถือหุ้น
เพิ่มข้ึนจำกกำรลดทุนจดทะเบียนในกำรร่วมคำ้ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรจดัใหมี้กำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      

เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึง
แสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด
สำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบ
กระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ยและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
(มหำชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีไดส้อบทำนโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืนดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงไดเ้สนอรำยงำนลงวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2559 วำ่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล               
ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำน 

สุมนำ พนัธ์พงษส์ำนนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกำยน 2560 



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,369                  78,327                  13,833                  51,243                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 5 9,030                    5,286                    4,678                    7,094                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 6 153,880                126,945                106,820                105,690                

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                            -                            37,137                  19,837                  

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 2,198                    1,326                    2,198                    -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,511                  5,102                    4,036                    4,023                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 220,988                216,986                168,702                187,887                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 84,527                  75,055                  75,785                  75,055                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 20,327                  7,593                    22,878                  8,000                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                            161,952                27,411                  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 -                            112,718                -                            127,150                

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 75,434                  76,426                  75,434                  76,426                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 253,559                28,764                  28,246                  24,448                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 4,253                    2,464                    1,370                    679                       

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 893                       991                       893                       991                       

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 12,578                  18,874                  7,162                    18,874                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,444                    1,945                    2,398                    1,945                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,519                    3,167                    2,899                    2,776                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 458,534                327,997                379,017                363,755                

รวมสินทรัพย์ 679,522                544,983                547,719                551,642                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 14 208,757                205,762                192,905                205,762                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4,984                    3,955                    2,525                    3,714                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 15 96,032                  75,683                  67,155                  57,937                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 14,713                  7                           945                       7                           
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 14,824                  9,600                    10,100                  9,600                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,417                    4,856                    3,378                    4,386                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 345,727                299,863                277,008                281,406                
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 59,848                  -                            3,095                    -                            
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 17 13,646                  14,000                  6,300                    14,000                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 7,101                    5,190                    6,411                    5,190                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 513                       -                            -                            -                            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,023                    1,359                    1,023                    1,359                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 82,131                  20,549                  16,829                  20,549                  
รวมหนีสิ้น 427,858                320,412                293,837                301,955                
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 20
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 630,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
         (31 ธนัวาคม 2559: หุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น 
          มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 157,500                140,000                157,500                140,000                
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 420,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 105,000                105,000                105,000                105,000                
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 127,933                127,933                127,933                127,933                
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10,500                  10,500                  10,500                  10,500                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (23,294)                 (16,867)                 10,449                  6,254                    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (894)                      (239)                      -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 219,245                226,327                253,882                249,687                
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32,419                  (1,756)                   -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 251,664                224,571                253,882                249,687                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 679,522                544,983                547,719                551,642                

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)
กรรมการ กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 270,256            256,993            181,208            183,425            
รายไดอ่ื้น 4 1,227                1,792                1,588                649                   
รวมรำยได้ 271,483            258,785            182,796            184,074            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 218,976            219,959            146,566            146,141            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,404              9,915                9,109                9,266                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 36,545              33,982              24,255              25,912              
รวมค่ำใช้จ่ำย 265,925            263,856            179,930            181,319            
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
   กำรร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 5,558                (5,071)              2,866                2,755                
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ 8, 10 (2,620)              (1,849)              -                       -                       
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 2,938                (6,920)              2,866                2,755                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,615)              (2,050)              (1,852)              (2,025)              
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 323                   (8,970)              1,014                730                   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (333)                 (571)                 (109)                 (599)                 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (10)                   (9,541)              905                   131                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (408)                 (1,549)              -                       -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด (408)                 (1,549)              -                       -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (418)                 (11,090)             905                   131                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (385)                 (5,918)              905                   131                   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 375                   (3,623)              

(10)                   (9,541)              

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (793)                 (7,467)              905                   131                   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 375                   (3,623)              

(418)                 (11,090)             
(หน่วย: บาท)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 22
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.001)              (0.014)              0.002                -                       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.001)              (0.014)              0.002                -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 722,680            753,184            532,211            662,658            
รายไดอ่ื้น 4 4,782                22,593              5,565                21,479              
รวมรำยได้ 727,462            775,777            537,776            684,137            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 581,856            640,271            428,609            555,767            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 30,938              28,112              25,679              25,901              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 100,274            96,919              71,910              80,092              
รวมค่ำใช้จ่ำย 713,068            765,302            526,198            661,760            
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
   กำรร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 14,394              10,475              11,578              22,377              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ 8, 10 (11,614)             (9,748)              -                       -                       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 2,780                727                   11,578              22,377              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,523)              (7,266)              (5,757)              (7,241)              
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ (3,743)              (6,539)              5,821                15,136              
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (2,112)              2,648                (1,626)              2,764                
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (5,855)              (3,891)              4,195                17,900              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (655)                 (1,600)              -                       -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด (655)                 (1,600)              -                       -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (6,510)              (5,491)              4,195                17,900              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (6,427)              1,425                4,195                17,900              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 572                   (5,316)              

(5,855)              (3,891)              

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (7,082)              (175)                 4,195                17,900              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 572                   (5,316)              

(6,510)              (5,491)              
(หน่วย: บาท)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 22
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.015)              0.003                0.010                0.043                

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.014)              0.003                0.009                0.043                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (3,743)              (6,539)              5,821                15,136              
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (4,052)              1,773                (4,052)              1,773                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2)                     (5,522)              (2)                     (5,547)              
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,719                12,184              3,465                11,512              
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น -                       4                       -                       4                       
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 98                     98                     98                     98                     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,617                952                   1,221                952                   
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12,135              9,748                -                       -                       
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 503                   (743)                 (212)                 155                   
   ดอกเบ้ียรับ (1,784)              (1,353)              (2,874)              (1,296)              
   ดอกเบ้ียจ่าย 6,523                7,266                5,757                7,241                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 18,014              17,868              9,222                30,028              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,976)              (9,352)              2,588                (8,508)              
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (13,603)             27,564              (312)                 37,521              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,250)              6,100                (21)                   6,100                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,917                174                   (123)                 174                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3,538)              4,799                (1,189)              1,222                
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7,856                (30,279)             4,699                (42,342)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,243)              (1,420)              (1,008)              (1,500)              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (336)                 (236)                 (336)                 (236)                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,841                15,218              13,520              22,459              
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 746                   1,335                746                   1,388                
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 16,080              -                       16,080              5,713                
   จ่ายภาษีเงินได้ (6,845)              (2,405)              (5,440)              (7,588)              
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 15,822              14,148              24,906              21,972              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (5,870)              (3,204)              (2,028)              (1,067)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2                       4,849                2                       4,849                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,672)              (1,012)              (901)                 -                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (9,778)              -                       (9,778)              -                       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                       -                       (7,390)              (6,000)              
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน -                       (6,205)              -                       (6,205)              
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       (10,000)             (17,678)             (13,000)             
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,513                -                       -                       -                       
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,003                -                       1,921                -                       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (9,472)              (221)                 (730)                 (221)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  (20,274)             (15,793)             (36,582)             (21,644)             
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,995                28,175              (12,857)             28,175              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (15,000)             (137)                 -                       -                       
เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (7,952)              26,000              (7,200)              26,000              
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       5,549                -                       -                       
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,434)              (31,235)             -                       (31,235)             
ดอกเบ้ียจ่าย (6,435)              (7,516)              (5,677)              (7,492)              
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (27,826)             20,836              (25,734)             15,448              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (654)                 (21)                   -                       -                       
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด (1,026)              (1,216)              -                       -                       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (33,958)             17,954              (37,410)             15,776              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 78,327              68,556              51,243              42,168              
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 44,369              86,510              13,833              57,944              

-                   -                   
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   โอนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       5,327                
   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                       78,457              -                       78,457              
   ซ้ืออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 4,033                7                       4,033                7                       
   จ  าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดรั้บช าระ -                       603                   -                       603                   
   โอนอุปกรณ์เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                       120,945            -                       120,945            
   โอนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินกบัรายการลงทุน
      ในการร่วมคา้ -                       26,434              -                       26,434              
   โอนส ารองตามกฎหมายเพ่ือลดขาดทุนสะสม -                       10,500              -                       10,500              
   โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือลดขาดทุนสะสม -                       62,990              -                       62,990              
   เจา้หน้ีค่าหุ้นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,100                -                       5,100                -                       
   การเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 102,728            -                       -                       -                       
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
และช าระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 105,000                    190,923            10,500                      (71,678)                     756                              235,501                    -                                235,501                    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                                -                       -                                1,425                        -                                   1,425                        (5,316)                       (3,891)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                       -                                -                                (1,600)                          (1,600)                       -                                (1,600)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                       -                                1,425                        (1,600)                          (175)                          (5,316)                       (5,491)                       
เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                                -                       -                                -                                -                                   -                                5,549                        5,549                        
โอนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกิน
   มูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม -                                (62,990)            (10,500)                     73,490                      -                                   -                                -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 105,000                    127,933            -                            3,237                        (844)                             235,326                    233                           235,559                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกรำคม 2560 105,000                    127,933            10,500                      (16,867)                     (239)                             226,327                    (1,756)                       224,571                    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                                -                       -                                (6,427)                       -                                   (6,427)                       572                           (5,855)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                       -                                -                                (655)                             (655)                          -                                (655)                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                       -                                (6,427)                       (655)                             (7,082)                       572                           (6,510)                       
เปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้
   (หมายเหตุ 10) -                                -                       -                                -                                -                                   -                                33,603                      33,603                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 105,000                    127,933            10,500                      (23,294)                     (894)                             219,245                    32,419                      251,664                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก รวม
และช าระเตม็มลูคา่แลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 105,000                    190,923                10,500                      (73,490)                     232,933                    
ก าไรส าหรับงวด -                                -                            -                                17,900                      17,900                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                            -                                -                                -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                            -                                17,900                      17,900                      
โอนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกิน
   มลูคา่หุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม -                                (62,990)                 (10,500)                     73,490                      -                                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2559 105,000                    127,933                -                            17,900                      250,833                    

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

-                            -                        -                            -                            -                            
-                            -                        -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ง
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯคือ ครอบครัวพวัถาวรสกุล ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัในอตัราร้อยละ 50.06 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ               
การรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็นตวัแทนออกของด้านพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้ าเขา้ผูส่้งออก ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล             
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน     
ทางการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ             
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                           
โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และได้จดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับ                      
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ทั้งน้ี บริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
กลุ่มบริษทัดงัน้ี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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- ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมคา้ของบริษทัฯได ้ 
ลดทุนจดทะเบียนโดยเป็นการลดทุนของผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงมีผลให้สัญญาร่วมทุนส้ินสุดลง และ
บริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.35 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินขอ้ 10 

งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ                  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
ทั้งน้ี มูลค่าของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนยงัคงแสดงตามมูลค่าตามบญัชีซ่ึง
มิใช่มูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากบริษทัฯอยู่ระหว่างด าเนินการในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์              
ระบุไดท่ี้ไดม้า และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็น
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นผลจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว โดยการวดัมูลค่าน้ี             
ส่วนใหญ่แลว้มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าส่วนปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ 
กระบวนการวัดมูลค่ าน้ีจะถูกด าเนินการให้แล้วเส ร็จภายในระยะเวลาหน่ึงปีนับจากวัน ท่ี มี                          
การเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง 
การรวมธุรกิจ โดยในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าน้ี บริษทัฯจะท าการปรับยอ้นหลงัประมาณ
การท่ีเคยรับรู้ไวแ้ละรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติม เพื่อให้สะท้อนขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับ
ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินของกิจการดงักล่าว 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากัด ณ วนัท่ีลดทุน                   
จดทะเบียนเสร็จส้ินมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,513 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,768 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 12,463 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,167 
ส่วนปรับปรุงอาคาร ยายพาหนะ และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 12) 220,255 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมายเหตุ 13) 593 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,706 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,269 

 รวมสินทรัพย ์ 252,734 
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(หน่วย: พนับาท) 

หนีสิ้น  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,567 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7,961 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,000 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,804 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  71,955 
เงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 17) 12,822 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 294 

   รวมหน้ีสิน 116,403 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 136,331 

 ผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ีลดทุนจดทะเบียนเสร็จส้ินจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
มีรายไดแ้ละก าไรจ านวน 21.85 ลา้นบาท และ 0.27 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบการเงินรวม 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญ เงินลงทุนใน         
บริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

- ในเดือนกันยายน  2560 บริษัทฯเข้าท าสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) กับ Zim 
Integrated Shipping Services Ltd. เพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งหน่ึงในประเทศช่ือ “บริษทั 
ซิม (ไทยแลนด์) จ  ากดั” โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 
10 ลา้นบาท บริษทัร่วมทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จตามขอ้ตกลงในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น
เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2560 และเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ 8 

1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
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 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี
ส่วนได้เสียได้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน     
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท
และหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้ง
ปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

2.   นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

3.   กำรแก้ไขงบกำรเงินปีก่อน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดแ้กไ้ขการแสดงรายการของบญัชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯแสดงรายการบญัชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงไปจ านวน 20.4 ลา้นบาท  

 ข) บริษทัฯแสดงรายการบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัต ่าไปจ านวน 20.4 ลา้นบาท  

 ทั้งน้ี การปรับปรุงการแสดงรายการดงักล่าวใหม่ไม่ไดมี้ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนหรือส่วนของผูถื้อหุ้น
ตามท่ีไดร้ายงานไว ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ปรับปรุงใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

 
ปรับปรุงใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,327 98,686 51,243 71,602 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 75,055 54,696 75,055 54,696 
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4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั บริษทัร่วม 
Zim Integrated Shipping Services Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัร่วม 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสเอสเค ทรัค เซลล ์แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping PTE. Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping LS (Myanmar) Co., Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Tank PTE. Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Transoffshore Logistics PTE. LTD.* ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารเป็นกรรมการ 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

 

* บริษทัฯไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 
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รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,257 843 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 180 300 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 312 25 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,345 3,033 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 3,498 3,072 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - 11 80 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 4,653 2,100 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 225 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 162 - อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,194 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 1,705 - 1,705 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 345 770 225 770 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดอ่ื้น 27 - - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
 ดอกเบ้ียรับ 150 108 150 108 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,204 9,623 1,204 9,623 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
 ค่าเช่า - 135 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 24 - 24 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์      
   เซอร์วสิ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8 3,504 8 3,504 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,453 1,143 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 365 442 - 164 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Legend Shipping PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 10,103 - - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,036 1,924 - 949 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,674 - - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

Legend Tank PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,190 955 - 101 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 1,519 - - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 357 36 - 36 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
Legend Shipping LS (Myanmar) Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 952 - 10 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 24 24 24 24 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,322 23,843 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 420 530 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดค่้าบริการจดัการ - - 150 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 789 25 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 7,649 26,202 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 10,786 4,715 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - 140 373 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 8,818 4,966 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
   ค่าบริการจดัการ - - 523 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 225 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 162 - อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,194 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 ดอกเบ้ียรับ 
 

417 - 417 - อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 40 9,698 40 9,698 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 1,605 13,683 1,485 13,683 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 รายไดอ่ื้น 83 - - - ราคาเทียบเคียงกบั 

 บุคคลภายนอก 
 ดอกเบ้ียรับ 586 184 586 184 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5,483 26,676 5,483 26,676 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
 ค่าเช่า 
 

- 405 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 40 169 40 169 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์      
   เซอร์วสิ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,023 7,681 4,023 7,681 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,138 10,032 - 8,174 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,478 6,554 639 6,276 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Legend Shipping PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 23,640 15,617 633 11,420 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 9,025 4,773 23 3,667 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,218 - - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
Legend Tank PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 10,113 955 - 101 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 3,791 - - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 511 36 - 36 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
Legend Shipping LS (Myanmar) Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 2,355 - 2,355 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 8,328 - 5,471 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 71 71 71 71 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ                     
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั - - 997 113 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 612 3,631 
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - 4 - 4 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั - 43 - 43 
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 8 291 8 291 
  Legend Shipping PTE. Ltd. 1,995 1,292 - 24 
  LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. 1,719 1,444 - 642 
  Legend Tank PTE. Ltd. 2,989 711 - - 
รวม 6,711 3,785 1,617 4,748 
ลูกหน้ีค่าสินทรัพย ์     
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - 645 - 645 
รวม - 645 - 645 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเอนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั - - 127 - 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั  2,317 - 2,317 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 2 46 2 46 
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั - - - 29 

รวม 2,319 46 2,446 75 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

เงินรับแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั - - 5 509 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - - 79 

รวม - - 5 588 
ค่าเช่าคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั - - 60 - 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 150 - 
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - 810 - 810 
รวม - 810 210 810 

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั - - 311 89 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 11 139 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 78 - 
รวม - - 400 228 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,030 5,286 4,678 7,094 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั - - 82 97 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 842 1,751 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 673 - 
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - 1,066 - 1,066 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Legend Shipping PTE. Ltd. 1,993 1,281 - 2 
  Legend Tank PTE. Ltd. 520 - - - 
  LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. 210 810 - - 
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 240 - - - 
  บริษทั เอสเอสเค ทรัค เซลล ์แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 17 - - - 
รวม 2,980 3,157 1,597 2,916 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
 กรรมการ 835 798 617 798 

รวม 835 798 617 798 
เงินจ่ายแทน     
 กรรมการ 999 - - - 
รวม 999 - - - 
ค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย     
 กรรมการ 170 - 170 - 
รวม 170 - 170 - 
เช็คคา้งจ่าย     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั - - 31 - 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 110 - 
รวม - - 141 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,984 3,955 2,525 3,714 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
 บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั - - 18,000 11,000 
 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 1,137 8,837 
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 18,000 - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 37,137 19,837 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ์ 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2560 

บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั บริษทัร่วม - 20,000 (20,000) - 

รวม  - 20,000 (20,000) - 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

 
ผลกระทบ
จากอตัรา 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ์ 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด แลกเปล่ียน 2560 

บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 11,000 7,000 - - 18,000 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 8,837 - (7,391) (309) 1,137 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย - 21,000 (3,000) - 18,000 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั บริษทัร่วม - 20,000 (20,000) - - 

รวม  19,837 48,000 (30,391) (309) 37,137 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดใ้ห้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์กูย้ืมเงินในรูปสัญญาเงินกูย้ืมมีระยะเวลา 1 ปี 
โดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 

 ข) บริษทัฯไดใ้ห้บริษทัยอ่ยในประเทศกูย้มืเงินในรูปสัญญาเงินกูย้ืมมีระยะเวลา 3 เดือน โดยคิดดอกเบ้ีย
ระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,724 5,349 4,304 4,383 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 183 162 183 162 
รวม 5,907 5,511 4,487 4,545 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,914 17,430 12,926 14,502 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 454 488 454 488 
รวม 16,368 17,918 13,380 14,990 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุ
สัญญาไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท 

 ข) บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้เช่าอาคารส านกังานกบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 3 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
ตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.72 ลา้นบาทและ 0.36 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 693 2,001 1,498 2,217 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 5,081 984 119 1,864 
   3 - 6 เดือน 937 84 - - 
   6 - 12 เดือน - 716 - 667 
รวม  6,711 3,785 1,617 4,748 
ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 2,319 46 2,446 75 
เงินรับแทน - - 5 588 
ลกูหน้ีค่าสินทรัพย ์ - 645 - 645 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 400 228 
ค่าเช่าคา้งรับ - 810 210 810 
รวม 2,319 1,501 3,061 2,346 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน -     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,030 5,286 4,678 7,094 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 81,606 65,906 59,010 54,913 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 43,661 39,260 27,937 30,505 
   3 - 6 เดือน 8,085 2,400 2,846 1,648 
 6 - 12 เดือน 474 2,436 474 2,355 
   เกินกวา่ 12 เดือน 11,944 16,051 11,944 16,051 
รวม 145,770 126,053 102,211 105,472 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,832) (9,685) (8,832) (9,685) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ  136,938 116,368 93,379 95,787 

ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 13,132 9,552 13,068 9,552 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (23) (15) (23) (15) 
สุทธิ 13,109 9,537 13,045 9,537 
ลกูหน้ีอ่ืน 658 820 252 313 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87) (87) (87) (87) 
สุทธิ 571 733 165 226 
เงินมดัจ า 2,283 - - - 
เงินรับแทนจ่ายแทน 673 - - - 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 75 307 - 140 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 231 - 231 - 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 16,942 10,577 13,441 9,903 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน -      
 กิจการอ่ืน - สุทธิ 153,880 126,945 106,820 105,690 
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 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืนส าหรับงวด              
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

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

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกราคม 2560 ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2560 
ลูกหน้ีการคา้ 9,685 (853) - 8,832 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 15 8 - 23 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 

รวม 9,787 (845) - 8,942 

7. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าไปค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                         
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด         
 จ ากดั ผลิตน ้ายาฟอกไต ไทย 44.44 44.44 17,778 8,000 15,227 7,593 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั เป็นตวัแทนขนส่ง   

   สินคา้ทางทะเล 
 

ไทย 
 

51.00 
 

- 
 

5,100 
 

- 
 

5,100 
 

- 

     22,878 8,000 20,327 7,593 
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(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า             
ของเงินลงทุน 

                              
ราคาทุน - สุทธิ 

   30    
กนัยายน  

31   
ธนัวาคม   

30        
กนัยายน  

31      
ธนัวาคม   

30        
กนัยายน  

31      
ธนัวาคม   

30        
กนัยายน  

31      
ธนัวาคม   

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เกรซ วอเทอร์            
 เมด จ ากดั ผลิตน ้ ายาฟอกไต ไทย 44.44 44.44 17,778 8,000 - - 17,778 8,000 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด์)  เป็นตวัแทนจนส่ง          
  จ ากดั    สินคา้ทางทะเล ไทย 51.00 - 5,100 - - - 5,100 - 

     22,878 8,000 - - 22,878 8,000 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนในบริษัท เกรซ             
วอเทอร์ เมด จ ากดั จ  านวน 22,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 22 ลา้นบาท มีผล
ให้สัดส่วนการถือหุ้นจะเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 44.44 เป็นร้อยละ 75 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นอ่ืนอาจไม่ประสงคท่ี์
จะลงทุนเพิ่มในบริษทัดงักล่าว 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติรับทราบผลการลงทุนในหุ้น
เพิ่มทุน  เน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี                         
24 เมษายน 2560 มีมติผูถื้อหุ้นอ่ืนประสงคจ์ะลงทุนเพิ่มในหุ้นเพิ่มทุน จึงท าให้บริษทัฯลงทุนเพิ่มเพื่อรักษา
สัดส่วนเดิมเป็นจ านวนเงิน 9.78 ล้านบาท รวมเป็น 17.78 ล้านบาท ของทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน              
40 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน  2560 บริษัทฯเข้าท าสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) กับ Zim 
Integrated Shipping Services Ltd. (“Zim”) เพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งหน่ึงในประเทศโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขนส่งสินคา้ทางทะเลโดยตูค้อนเทนเนอร์ สัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น
มีสาระส าคญัดงัน้ี 

 - บริษทัร่วมทุนท่ีจดัตั้งใหม่ช่ือ “บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั” 

 - ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้จ านวน 10 ลา้นบาท 

 - สัดส่วนการถือหุน้ระหวา่งบริษทัฯและ Zim คือ 51 : 49 

 - มีกรรมการบริษทัทั้งหมด 3 ท่าน โดยกรรมการจ านวน 2 ใน 3 ท่านไดรั้บการแต่งตั้งจาก Zim และอีก
หน่ึงท่านเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 - การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการตอ้งผา่นโดยมติเสียงขา้งมาก ซ่ึงกรรมการ 1 ท่านมี 1 เสียง 
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 - ส าหรับเงินปันผลหลงัจากจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ เงินปันผลส่วนท่ีหน่ึงไม่เกิน 
100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา จะจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น เงินปันผล                
ส่วนท่ีสองท่ีเกินกวา่ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 บริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จ ตามขอ้ตกลงใน
สัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัประเภทบริษทัร่วมทุนดงักล่าวเป็นบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัฯ
มีอ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน แต่ไม่ถึง
ระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ  ากดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจ จึงยงัไม่มีการรับรู้ส่วน
แบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
NCL Inter Logistics (S) Pte.  1.0  ลา้นเหรียญ  0.7  ลา้นเหรียญ     
 Ltd.    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 100.00 100.00 25,187 17,796 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd.  0.2   ลา้นเหรียญ  0.2  ลา้นเหรียญ     
     สหรัฐอเมริกา    สหรัฐอเมริกา 70.00 70.00 3,615 3,615 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง       
 (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 10.0  ลา้นบาท 10.0  ลา้นบาท 60.00 60.00 6,000 6,000 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์        
   โลจิสติกส์ จ  ากดั 168.7 ลา้นบาท          - 75.35 - 127,150 - 

รวม     161,952 27,411 
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 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 - อนุมติัการเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 300,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯยงัคงเดิม 
บริษทัฯด าเนินการเพิ่มทุนแลว้เสร็จในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

 - อนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทั เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จ  ากัด จ  านวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี          
ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 15 ลา้นบาท มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากเดิม
ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 84 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติให้ยกเลิกการเพิ่มทุนใน
บริษัท เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จ  ากัด เน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท เลเจนด์ ชิปป้ิง       
(ไทยแลนด์) จ  ากดั ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 มีมติไม่อนุมติัการเพิ่มทุน จึงท าให้บริษทัฯไม่ตอ้ง
เพิ่มทุนตามท่ีเคยอนุมติั 

 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนโดยเป็นการ     
ลดทุนของผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีผลให้สัญญาร่วมทุนส้ินสุดลงและบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตาม      
ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

10. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                         

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์         
 โลจิสติกส์ จ ากดั ใหบ้ริการขนส่งทางบก - 43.48 - 127,150 - 112,718 

    - 127,150 - 112,718 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             
ของเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ 

  30 
กนัยายน

2560 

31 
ธนัวาคม

2559 

30 
กนัยายน

2560 

31 
ธนัวาคม

2559 

30 
กนัยายน

2560 

31 
ธนัวาคม

2559 

30 
กนัยายน

2560 

31 
ธนัวาคม

2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์           
 โลจิสติกส์ จ ากดั ใหบ้ริการขนส่งทางบก - 43.48 - 127,150 - - - 127,150 
    - 127,150 - - - 127,150 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

  
22  

 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีมติ
อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการโอนหัวลาก 48 หัว และหางพ่วง       
55 หาง ให้ผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงของบริษทัฯในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 
103.83 ล้านบาท และลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการลดจ านวนหุ้น เป็นจ านวน 12,125,720 หุ้น จากเดิม 
29,000,000 หุ้น คงเหลือ 16,874,280 หุ้น โดยการลดทุนนั้นเป็นการลดทุนของผูร่้วมทุนดงักล่าว ภายหลงั
การลดทุนเป็นผลให้สัญญาร่วมทุนส้ินสุดลง และบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
75.35 สาเหตุของการโอนสินทรัพย์และการลดทุนจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างผูถื้อหุ้นของบริษัท        
เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผลให้การท างานและการบริหารคล่องตวัมากข้ึน และเพื่อลด
ภาระตน้ทุนและค่าใช้จ่ายของบริษทัเก่ียวกบัสินทรัพยน์ั้น ซ่ึงส่งผลให้บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน และ
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าวมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัน าเสนอดงักล่าว 

 การลดทุนจดทะเบียนไดด้ าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 และส้ินสุดการเป็นบริษทัร่วมคา้
และเปล่ียนเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯตั้งแต่วนัดงักล่าว 

11. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อาคารและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 51,303 4,610 20,513 76,426 
ค่าเส่ือมราคา - (404) (588) (992) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 51,303 4,206 19,925 75,434 

 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 61.96 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 
62.24 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 28,764 24,448 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ -     
   มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

 
220,255 

 
- 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,903 6,061 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (5,257) (2,263) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (106) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 253,559 28,246 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและรถหัวลากหางพ่วง มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 
34.86 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 10.19 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
(เฉพาะบริษทัฯ: 9.91 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2559: 10.19 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ราคาทุน 9,834 5,240 5,668 2,440 
หกั:  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,747) (2,271) (1,971) (1,761) 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินทรัพย ์ (2,834) (505) (2,327) - 
มูลค่าตามบญัชี – สุทธิ 4,253 2,464 1,370 679 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560    
สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,464 679 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ -    
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

 
593 

 
- 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,672 901 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (470) (210) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 4,253 1,370 

14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกธนำคำร 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน                              

2560 
31 ธนัวาคม                   

2559 
30 กนัยายน                              

2560 
31 ธนัวาคม                   

2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,969 887 2,969 887 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 205,788 204,875 189,936 204,875 
รวม 208,757 205,762 192,905 205,762 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารของกลุ่มบริษทัฯ ค ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทัฯ 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เจา้หน้ีการคา้ 64,711 59,348 39,280 45,113 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,521 8,691 13,223 6,893 
เจา้หน้ีอ่ืน 14,800 7,639 14,652 5,926 
เงินปันผลคา้งจ่าย - 5 - 5 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 96,032 75,683 67,155 57,937 
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16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 81,766 7 4,410 7 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (7,205) - (370) - 
รวม 74,561 7 4,040 7 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (14,713) (7) (945) (7) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก    
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
59,848 - 

 
3,095 - 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 17,933 63,833 81,766 1,103 3,307 4,410 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (3,220) (3,985) (7,205) (158) (212) (370) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
    ตามสญัญาเช่า 

 
14,713 

 
59,848 

 
74,561 

 
945 

 
3,095 

 
4,040 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7 - 7 7 - 7 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี - - - - - - 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
    ตามสญัญาเช่า 

 
7 

 
- 

 
7 

 
7 

 
- 

 
7 
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17. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู ้

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละ) 

 

การช าระคืนเงินตน้ 

30 กนัยายน     

2560 

31 ธนัวาคม    

2559 

30 กนัยายน     

2560 

31 ธนัวาคม    

2559 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร     
  1 MLR-3  

(งวดท่ี 1-24) 
MLR-2 
(งวดท่ี 25-36) 

ช าระรายเดือน 15 พฤษภาคม 2558  
   ถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

16,400 23,600 16,400 23,600 
  2 ร้อยละ 14.21 ช าระรายเดือน 25 ธนัวาคม 2559  

   ถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 8,354 - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน     
  1 ร้อยละ 20.96 ช าระรายเดือน 17 เมษายน 2560  

   ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2562 3,716 - - - 
รวม   28,470 23,600 16,400 23,600 
หกั : ส่วนถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (14,824) (9,600) (10,100) (9,600) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีก าหนดช าระภายหน่ึงปี 13,646 14,000 6,300 14,000 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 23,600 23,600 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12,822 - 
หกั: ช าระคืนในระหวา่งงวด (7,952) (7,200) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 28,470 16,400 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ านวน 40 ล้านบาท วงเงินสินเช่ือดังกล่าว                  
ค  ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและรถหัวลากหางพ่วงบางส่วนของ       
บริษทัยอ่ย 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนค ้าประกนัโดยรถหวัลากหางพว่งบางส่วนของบริษทัยอ่ย 
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18. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 สรุปได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 5,190 5,190 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,790 1,102 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 122 119 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 7,101 6,411 

19. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย     
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลส าหรับงวด 190 470 191 470 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน - - - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว 143 101 (82) 129 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 333 571 109 599 

 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

  
28  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลส าหรับงวด 1,187 4,198 1,188 4,198 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน 1,173 - 891 - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (248) (6,846) (453) (6,962) 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
  งบก ำไรขำดทุน 2,112 (2,648) 1,626 (2,764) 

20. ทุนเรือนหุ้น 

 หุ้นสามัญจดทะเบียน ท่ีย ังไม่ได้ออกและเรียกช าระเป็นหุ้นสามัญ ท่ีส ารองไว้เพื่ อการใช้ สิท ธิ                               
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ  ในระหว่างงวด ไม่มีผูม้าใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ               
หุน้สามญั 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 - อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก
เดิม 140.00 ลา้นบาท เป็น 157.50 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 70 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดง
สิทธิของบริษัทฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิของ              
บริษทัฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 - อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
70 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) จ  านวน 64.65 ลา้นหุ้น และเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
จ านวน 5.35 ลา้นหุน้ 

 - อนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 560 ลา้นหุ้น เป็น 630 
ลา้นหุน้  
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 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี  2560 มีมติอนุมติัตามท่ีประชุม
คณะกรรมการเสนอดงักล่าว 

 บริษัทฯได้ด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับ                      
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

21. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือว ันท่ี 20 มกราคม 2559 บริษัทฯได้จ  าหน่ายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ                 
(NCL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (NCL-W1) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

ธนัวาคม ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยจะก าหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกคือ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 19 มกราคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ
บริษทัฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมี
อตัราส่วนเท่ากับ 6.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อ 1 หุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 12 เดือนนับแต่วนัท่ีออก             
และเสนอขาย 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี  2560 มีมติอนุมติัตามท่ีประชุม
คณะกรรมการเสนอดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

 - พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขรายละเอียดของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 ซ่ึงท่ีประชุมสามญั     
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดเ้คยอนุมติัไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เน่ืองมาจากจ านวนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนท่ีตอ้งใชเ้พื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 มีจ  านวนไม่เพียงพอต่อการ
ปรับสิทธิ โดยเสนอรายละเอียดของการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมจ านวน 63.65 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตัราส่วนเท่ากบั 6.6 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 - พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขรายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 70 ลา้นหุ้น เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) จ  านวน 63.65 ล้าน
หุน้ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิจ านวน 6.35 ลา้นหุน้ 

 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัตามท่ีประชุมคณะกรรมการ
เสนอดงักล่าว 

 เน่ืองจากราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) ต่อหน่วยต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัต่อหุน้ของหุ้นสามญัของบริษทั 15 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิ
ในการจดัสรรหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ คือระหว่างวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560      
บริษัทฯ จึงปรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามสูตรค านวณท่ีระบุไวใ้น
ข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 3.3 (ค) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W1)      
ไม่ดอ้ยไปกวา่เดิม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 เดิม ใหม่ 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ  

   1 หุน้สามญั 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ  
   1.04 หุน้สามญั 

ราคาการใชสิ้ทธิ 4.00 บาทต่อหุ้นสามญั 3.848 บาทต่อหุ้นสามญั 

 การปรับสิทธิดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป  

 เม่ือวนัท่ี  30 มิถุนายน  2560 บริษัทฯได้จ  าหน่ายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ        
(NCL-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรา 6.6 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (NCL-W2) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ: 63,635,200 หน่วย 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ: 63,635,200 หุน้ 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ: 12 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ: 30 มิถุนายน 2560 
วนัท่ีครบก าหนด: 29 มิถุนายน 2561 
ราคาการใชสิ้ทธิ: 1.50 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั 
ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน

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

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

ประเภท  ใชสิ้ทธิต่อ แสดงสิทธิคงเหลือ จ านวนใบส าคญัแสดง แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบส าคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญั ณ วนัท่ี สิทธิท่ีออกและเสนอ การใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2560 ขายในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2560 

 (บาท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
NCL-W1 3.848 1 หุน้สามญัต่อ                

1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
139,997,497 6,352,503 - 146,350,000 

NCL-W2 1.500 1 หุน้สามญัต่อ                
1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- 63,635,200 - 63,635,200 

22. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

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

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นงวดหรือ                      
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า  
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ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ขาดทุนส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ขาดทุนต่อหุน้  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   (385) (5,918) 420,000 420,000 (0.001) (0.014) 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2) - - 26,203 -   

ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด       
ขาดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ (385) (5,918) 446,203 420,000 (0.001) (0.014) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   905 131 420,000 420,000 0.002 - 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2) - - 26,203 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 905 131 446,203 420,000 0.002 - 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

 ของบริษทัฯ   (6,427) 1,425 420,000 420,000 (0.015) 0.003 
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2) - - 26,203 -   
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ (6,427) 1,425 446,203 420,000 (0.014) 0.003 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   4,195 17,900 420,000 420,000 0.010 0.043 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2) - - 26,203 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 4,195 17,900 446,203 420,000 0.009 0.043 

23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

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

ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 4.78 30.53 15.98 51.29 - 51.28 
รายไดอ่ื้น      1.23 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (10.40) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (36.55) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (2.62) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้      (2.62) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      0.32 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (0.33) 

ขำดทุนส ำหรับงวด      (0.01) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร          
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4.10 135.03 117.87 257.00 - 257.00 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 7.05 - 7.05 (7.05) - 
รวมรำยได้ 4.10 142.08 117.87 264.05 (7.05) 257.00 

ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 0.16 30.40 6.47 37.03 - 37.03 
รายไดอ่ื้น      1.79 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (9.91) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (33.99) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (2.04) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้      (1.85) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้      (8.97) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (0.57) 

ขำดทุนส ำหรับงวด      (9.54) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

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

ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 5.02 87.97 47.84 140.83 - 140.82 
รายไดอ่ื้น      4.78 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (30.94) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (100.27) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (6.52) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้      (11.61) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้      (3.74) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (2.11) 

ขำดทุนส ำหรับงวด      (5.85) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร          
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 73.45 438.89 240.85 753.18 - 753.18 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 9.04 - 9.04 (9.04) - 
รวมรำยได้ 73.45 447.93 240.85 762.22 (9.04) 753.18 
ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 8.62 75.44 28.85 112.91 - 112.91 
รายไดอ่ื้น      22.59 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (28.11) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (96.92) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (7.27) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้      (9.75) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้      (6.55) 
รายไดภ้าษีเงินได ้      2.65 

ขำดทุนส ำหรับงวด      (3.90) 

24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

24.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกโดยมีระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) 
จ่ายช าระภายใน 1 ปี   

บาท 11.77 6.66 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.12 - 

จ่ายช าระมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
บาท 15.04 12.05 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.14 - 
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24.2 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 1.53 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1.23 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
ภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯซ่ึงประกอบด้วย หนังสือค ้ าประกนัเพื่อ                 
ค  ้าประกนัการจ่ายช าระเงิน ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งจ านวน 0.7 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนั
การปฏิบติังานตามสัญญาเป็นผูป้ระกอบการขนส่งจ านวน 0.5 ลา้นบาท และเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ
อ่ืนๆ จ านวน 0.33 ลา้นบาท 

24.3 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและพนักงานขบัรถของบริษทัฯถูกฟ้องร้องจากพนักงานอยัการคดีศาลแขวงนนทบุรีในข้อหา
บรรทุกน ้ าหนกัสินคา้เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ศาลชั้นตน้มีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2558 ให้ยึดรถยนต์
ของกลาง (ราคาตามบญัชีเท่ากบั 953,075 บาท) เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์เห็นพอ้งด้วยกับ
ค าสั่งของศาลชั้นตน้ ณ ปัจจุบนั บริษทัฯยืน่ค  าร้องคดัคา้นต่อศาลฎีกาแลว้อยูร่ะหวา่งรอค าพิพากษาศาลฎีกา 

25. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯได้จดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการบัญชีในงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อ              
ก าไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 126,945 133,372 105,690 109,713 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,326 - - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,102 - 4,023 - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 76,426 77,200 76,426 77,200 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 28,764 28,092 24,448 23,776 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,464 2,363 679 577 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 75,683 77,250 57,937 59,215 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร - 3,289 - 3,108 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,856 - 4,386 - 
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26. กำรอนุมัติงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 


