
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

  
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2559 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 กนัยายน 2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”  การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย  การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้
จากการตรวจสอบ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

 
ขอ้สรุป 

 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  

เร่ือง  งบการเงินระหว่างกาล  ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั เอส พ ี ออดิท จาํกดั 
 
 
 

 
 (นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 
 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86,509,409.26         68,555,975.72         57,943,700.34              42,167,613.97        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1,6 10,127,738.36         169,316.17              10,684,335.93              1,682,261.98          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7 133,031,313.70       166,413,968.71       113,944,197.94            157,846,488.36      
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 10,000,000.00         -                          21,555,755.06              17,961,650.00        
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 239,668,461.32       235,139,260.60       204,127,989.27            219,658,014.31      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 74,967,645.12         74,747,131.29         74,967,645.12              74,747,131.29        

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9 117,401,809.37       -                          127,149,990.00            -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          27,411,271.72              12,469,096.50        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 77,544,190.17         -                          77,544,190.17              -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 28,542,847.24         250,905,524.33       24,349,116.01              248,406,454.61      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 4,714,304.27           4,969,524.10           3,039,935.34                4,042,582.14          

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 1,023,769.26           1,121,880.51           1,023,769.26                1,121,880.51          

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 18,188,016.13         23,926,466.42         18,188,016.13              23,926,466.42        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 1,692,403.41           -                          1,692,403.42                -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,671,803.88           3,847,261.65           3,382,850.31                3,556,850.31          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 327,746,788.85       359,517,788.30       358,749,187.48            368,270,461.78      
     รวมสินทรัพย์ 567,415,250.17       594,657,048.90       562,877,176.75            587,928,476.09      

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

ลงช่ือ...................................................กรรมการ                 
(นายวญัเทนนัท ์  เตชะมรกต)   

ลงช่ือ...................................................กรรมการ     
(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 218,004,761.58       189,829,967.12       218,004,761.58            189,829,967.12      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 6,342,251.31           1,543,414.51           4,059,737.59                2,837,588.31          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 15 72,593,187.66         95,629,756.05         55,334,608.58 90,385,636.67

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,673,006.46           3,667,084.98           2,593,255.40 3,667,084.98

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                          136,529.06              -                               -                          

ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 9,600,000.00           -                          9,600,000.00 -                          

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17 29,639.48                24,838,175.53         29,639.48                     24,838,175.53

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 309,242,846.49       315,644,927.25 289,622,002.63 311,558,452.61

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 16,400,000.00         -                          16,400,000.00 -                          

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17 -                          32,860,951.11         -                               32,860,951.11

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 4,880,870.10           3,928,667.00           4,880,870.10                3,928,667.00

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 189,927.29              5,343,254.18           -                               5,269,556.98

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,141,710.52           1,377,644.40           1,141,710.52                1,377,644.40

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 22,612,507.91         43,510,516.69         22,422,580.62              43,436,819.49        

     รวมหน้ีสิน 331,855,354.40       359,155,443.94       312,044,583.25            354,995,272.10      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

ลงช่ือ...................................................กรรมการ     
(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)

   

ลงช่ือ...................................................กรรมการ                 
(นายวญัเทนนัท ์  เตชะมรกต)   
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญั 420,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุ้นสามญั 420,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 105,000,000.00       105,000,000.00       105,000,000.00 105,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 127,933,203.99       190,923,427.26       127,933,203.99            190,923,427.26      

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -                          10,500,000.00         -                               10,500,000.00        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,237,544.92           (71,677,820.99)       17,899,389.51              (73,490,223.27)       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (843,833.62)            755,998.69              -                               -                          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 235,326,915.29       235,501,604.96       250,832,593.50            232,933,203.99      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 232,980.48              -                          -                               -                          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 235,559,895.77       235,501,604.96       250,832,593.50            232,933,203.99      
          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 567,415,250.17       594,657,048.90       562,877,176.75            587,928,476.09      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ...................................................กรรมการ     
(นายวญัเทนนัท ์ เตชะมากต)   

ลงช่ือ...................................................กรรมการ     
(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 256,992,767.21 247,699,015.60        183,424,881.01 238,917,597.27

รายไดอ่ื้น 1,792,240.92 4,623,079.00            648,624.25 4,440,153.29

รวมรายได้ 258,785,008.13 252,322,094.60 184,073,505.26 243,357,750.56

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 219,958,504.07      221,706,223.85        146,141,097.48      215,841,837.48        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,914,688.49 8,452,625.97            9,266,146.42 8,373,598.62

ขาดทุนจากการตดัจ่ายเงินประกนั -                          1,417,790.00            -                          1,417,790.00

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          -                           -                          32,750,400.00

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,982,607.89 35,099,597.52          25,911,599.01        32,297,421.42          

ตน้ทุนทางการเงิน 2,049,271.65 2,499,924.30            2,024,682.44 2,499,924.30

รวมค่าใชจ่้าย 265,905,072.10      269,176,161.64        183,343,525.35      293,180,971.82        

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนส่วนแบ่งขาดทุน (7,120,063.97) (16,854,067.04) 729,979.91 (49,823,221.26)

จากการลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม -                         (18,724,172.70) -                         -                           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมคา้ (1,849,436.53) -                           -                         -                           

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,969,500.50) (35,578,239.74) 729,979.91 (49,823,221.26)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (571,981.83)           (443,520.43)              (599,245.09)           (406,332.21)              

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (9,541,482.33) (36,021,760.17) 130,734.82 (50,229,553.47)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,548,118.40) 585,703.60               -                         -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (1,548,118.40) 585,703.60               -                         -                           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับงวด (11,089,600.73)       (35,436,056.57)         130,734.82             (50,229,553.47)         

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (5,917,703.04) (36,021,760.17)         -                         -                           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,623,779.29)         -                           -                         -                           

(9,541,482.33)         (36,021,760.17)         -                         -                           

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (7,465,821.44)         (35,436,056.57)         -                         -                           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,623,779.29)         -                           -                         -                           

(11,089,600.73)       (35,436,056.57)         -                         -                           

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22 (0.02)                      (0.09)                        0.00                       (0.12)                        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั  (หน่วย : หุ้น) 420,000,000           420,000,000             420,000,000           420,000,000             

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

                                                               (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                            (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ................................................... กรรมการ                            ลงช่ือ................................................... กรรมการ

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 753,184,080.03 796,735,201.27        662,658,265.68 768,887,296.34

รายไดอ่ื้น 22,592,847.21 10,220,497.23          21,478,536.53 8,830,473.95

รวมรายได้ 775,776,927.24 806,955,698.50 684,136,802.21 777,717,770.29

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 640,270,542.94     690,367,799.66        555,766,842.65     670,911,104.65        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 28,111,583.66 29,556,223.17          25,901,441.78 29,350,937.54

ขาดทุนจากการตดัจ่ายเงินประกนั -                          19,912,640.00          -                          19,912,640.00

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          -                           -                          32,750,400.00

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 96,919,372.44 107,906,528.10        80,091,572.99       98,714,271.06          

ตน้ทุนทางการเงิน 7,265,937.11 6,566,220.47            7,241,347.52 6,566,220.47

รวมค่าใชจ่้าย 772,567,436.15     854,309,411.40        669,001,204.94     858,205,573.72        

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนส่วนแบ่งขาดทุน 3,209,491.09 (47,353,712.90) 15,135,597.27 (80,487,803.43)

จากการลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม -                         (32,661,104.80) -                         -                           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมคา้ (9,748,180.63) -                           -                         -                           

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (6,538,689.54) (80,014,817.70) 15,135,597.27 (80,487,803.43)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 21 2,647,585.07         (1,231,727.99)          2,763,792.24         (1,166,500.60)          

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (3,891,104.47) (81,246,545.69) 17,899,389.51 (81,654,304.03)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,599,832.31) 452,956.03               -                         -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (1,599,832.31) 452,956.03               -                         -                           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับงวด (5,490,936.78)        (80,793,589.66)        17,899,389.51       (81,654,304.03)        

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,425,142.64 (81,246,545.69)        -                         -                           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,316,247.11)        -                           -                         -                           

(3,891,104.47)        (81,246,545.69)        -                         -                           

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (174,689.67)           (80,793,589.66)        -                         -                           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,316,247.11)        -                           -                         -                           

(5,490,936.78)        (80,793,589.66)        -                         -                           

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 22 (0.01)                      (0.19)                        0.04                       (0.19)                        

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั  (หน่วย : หุน้) 420,000,000          420,000,000             420,000,000          420,000,000             

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

                                                                   (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                            (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ...................................................กรรมการ                            ลงช่ือ...................................................กรรมการ

งบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)
ส่วนของผู้มี

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ที่ออกและ มูลค่าหุ้น สํารอง ยงัไม่ได้ ผลต่างจากการ ส่วนของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม

หมายเหตุ ชําระแล้ว สามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร แปลงค่างบการเงิน ของบริษัท ของบริษัทย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 105,000,000.00          190,923,427.26      10,500,000.00       (71,677,820.99)     755,998.69               235,501,604.96        -                            235,501,604.96           
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด
เพิม่ขึ้นจากการเพิม่ทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                          -                        -                        -                            -                            5,549,227.59            5,549,227.59               
โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
     เพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสม 20 -                              (62,990,223.27)       (10,500,000.00)     73,490,223.27       -                            -                            -                            -                              
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับงวด -                              -                          -                        1,425,142.64         (1,599,832.31)           (174,689.67)              (5,316,247.11)           (5,490,936.78)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 105,000,000.00          127,933,203.99      -                        3,237,544.92         (843,833.62)              235,326,915.29        232,980.48               235,559,895.77           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 105,000,000.00          190,923,427.26      10,500,000.00       18,926,761.96       (141,131.24)              325,209,057.98        -                            325,209,057.98           
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                          -                        (10,000,000.00)     -                            (10,000,000.00)         -                            (10,000,000.00)           
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                              -                          -                        (81,246,545.69)     452,956.03               (80,793,589.66)         -                            (80,793,589.66)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 105,000,000.00          190,923,427.26      10,500,000.00       (72,319,783.73)     311,824.79               234,415,468.32        -                            234,415,468.32           

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)สะสม

7

ลงชื่อ...................................................กรรมการ     
(นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)   

ลงชื่อ...................................................กรรมการ     
(นางสาวเนติรัด สังขง์าม)
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน

หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 105,000,000.00      190,923,427.26      10,500,000.00              (73,490,223.27)      232,933,203.99       

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

     เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 20 -                         (62,990,223.27)       (10,500,000.00)             73,490,223.27       -                          

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                         -                         -                               17,899,389.51       17,899,389.51         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 105,000,000.00      127,933,203.99      -                               17,899,389.51       250,832,593.50       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 105,000,000.00      190,923,427.26      10,500,000.00              19,094,073.37       325,517,500.63       

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                               (10,000,000.00)      (10,000,000.00)        

ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                         -                         -                               (81,654,304.03)      (81,654,304.03)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 105,000,000.00      190,923,427.26      10,500,000.00              (72,560,230.66)      233,863,196.60       

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ลงช่ือ...................................................กรรมการ     
(นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)   

ลงช่ือ...................................................กรรมการ     
(นางสาวเนติรัด สังขง์าม)
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (1,222,442.43)             (80,014,817.70)         15,135,597.27            (80,487,803.43)       

    ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

          หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้ 1,747,474.83              648,996.82               1,747,474.83              648,996.82              

          หน้ีสงสัยจะสูญ-ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 25,380.25                   2,422,052.60            25,380.28                   2,422,052.60           

          (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (743,236.47)                (1,663,176.76)           154,755.28                 (1,710,356.53)         

          (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (5,522,239.75)             736,272.97               (5,547,391.69)             736,272.97              

          ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 4,297.47                     -                            4,297.47                     -                          

          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,183,749.14            15,022,633.46          11,512,164.48            14,467,419.40         

          ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 98,111.25                   98,111.25                 98,111.25                   98,111.25                

          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 952,203.10                 782,227.00               952,203.10                 782,227.00              

          ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                              -                            -                              32,750,400.00         

          ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,316,247.12)             -                            -                              -                          

          ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                              32,661,104.81          -                              -                          

          ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9,748,180.63              -                            -                              -                          

          ขาดทุนจากการตดัจ่ายเงินประกนั -                              19,912,640.00          -                              19,912,640.00         

          ดอกเบ้ียรับ (1,353,002.06)             (705,573.46)              (1,295,726.65)             (705,573.46)            

          ดอกเบ้ียจ่าย 7,265,937.11              6,566,220.47            7,241,347.52              6,566,220.47           

     กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 17,868,165.95            (3,533,308.54)           30,028,213.14            (4,519,392.91)         

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (9,352,151.44)             86,046.50                 (8,507,809.42)             (91.12)                     

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 33,663,834.35            (55,776,789.62)         43,620,823.55            (46,359,397.62)       

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 174,000.00                 (20,867,600.04)         174,000.00                 (20,776,830.00)       

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,799,283.70              1,766,513.41            1,221,910.58              2,308,385.37           

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (30,705,382.07)           18,294,795.77          (42,768,767.58)           11,408,542.95         

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีกรมสรรพากร (994,078.52)                (775,703.38)              (1,073,829.58)             (775,703.38)            

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (235,933.88)                (502,932.44)              (235,933.88)                (502,932.44)            

         เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 15,217,738.09            (61,308,978.34)         22,458,606.81            (59,217,419.15)       

         เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,335,429.84              625,333.11               1,388,418.80              625,333.11              

         เงินสดรับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -                              -                            5,713,070.01              -                          

         เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (2,405,271.21)             (6,127,233.28)           (7,588,370.02)             (6,129,295.10)         

                   เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 14,147,896.72            (66,810,878.51)         21,971,725.60            (64,721,381.14)       

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

ลงช่ือ..........................................................................กรรมการ                          ลงช่ือ..........................................................................กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

                                                                                                  (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                                   (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)    
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,204,418.25)             (24,442,041.91)         (1,066,634.76)             (22,626,280.69)       
         เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,848,854.58              1,616,822.43            4,848,854.58              1,616,822.43           
         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,011,953.16)             (1,345,090.99)           -                              (255,349.31)            
         เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                            (5,999,990.00)             -                          
         เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (6,205,050.45)             -                            (6,205,050.45)             -                          
         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                            (3,000,000.00)             -                          
         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการร่วมคา้ (10,000,000.00)           -                            (10,000,000.00)           -                          
         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ํ้าประกนั (220,513.83)                (13,339,402.31)         (220,513.83)                (13,339,402.31)       
                    เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (15,793,081.11)           (37,509,712.78)         (21,643,334.46)           (34,604,209.88)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
         เพิ่มข้ึนในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
               จากสถาบนัการเงิน 28,174,794.46            98,382,851.71          28,174,794.46            98,382,851.71         
         เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,549,227.59              -                            -                              -                          
         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (136,529.06)                -                            -                              -                          
         เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,000,000.00            -                            30,000,000.00            -                          
         เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,000,000.00)             -                            (4,000,000.00)             -                          
         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (31,235,480.51)           (21,029,229.67)         (31,235,480.51)           (21,029,229.67)       
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (1,944,237.00)             (3,109,370.60)           (1,944,237.00)             (3,109,370.60)         
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (5,571,971.28)             (3,472,011.54)           (5,547,381.72)             (3,472,011.54)         
         เงินสดจ่ายเงินปันผล -                              (9,994,636.51)           -                              (9,994,636.51)         
                    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 20,835,804.20            60,777,603.39          15,447,695.23            60,777,603.39         

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน
          ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,237,186.27)             377,374.69               -                              -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ              17,953,433.54            (43,165,613.21)         15,776,086.37            (38,547,987.63)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 68,555,975.72            84,009,613.63          42,167,613.97            73,032,448.40         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 23.1 86,509,409.26            40,844,000.42          57,943,700.34            34,484,460.77         

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ลงช่ือ..........................................................................กรรมการ                          ลงช่ือ..........................................................................กรรมการ

                                                                                                  (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                                   (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)    

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

งบการเงนิรวม
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        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อ 

สําหรับงวดเก้าดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษัท  เอ็น ซีแอล  อิน เตอร์เนชั่นแนล  โลจิสติกส์  จํากัด (มหาชน ) เป็นบริษัทจํากัดมหาชนซ่ึงจัดตั้ ง 
ในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม  เอ  ไอ  โดยมีสํานักงานตั้ งอยู่เลขท่ี  56/9-10 
ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการขนส่งและ 
ขนถ่ายสินคา้ทางบก ให้บริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรรวมถึงให้บริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน 
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ .ศ . 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการจดัทํา 
และนําเสนอรายงานทางการเงิน  งบการเงินหลัก  คือ  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน เบ็ด เส ร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ได้จัดทําเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซอ้น
กับข้อมูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว  ดังนั้ นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงิน 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใชใ้น
ประเทศไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน 
ท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ีกับงบการเงินท่ีมี 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559  เป็นตน้ไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง  เกษตรกรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลังภายใตม้าตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ

เหล่าน้ี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 21 เร่ือง  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมการดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถ้ือหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน 
และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั 

 

3. หลกัการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวม 
งบการเงินของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยหลงัจากตดัยอดคงคา้ง
และรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัแลว้ซ่ึงบริษทัถือหุน้บริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละดงัต่อไปน้ี 

  

  จดทะเบียน อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ช่ือบริษทั ประเภทของกิจการ ในประเทศ 2559 2558 
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. ให้บริการจดัการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) สิงคโปร์ 100.00 100.00 

บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั ให้บริการจดัการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ไทย 60.00 - 

Legacy Asia Capital Pte.Ltd. ให้บริการจดัการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) สิงคโปร์ 70.00 - 

 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัและจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ี
สาํคญัเช่นเดียวกนั 

 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 

 

4. นโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีกลุ่มบริษัทได้จัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณใน 
งบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกนักบัท่ีใชส้าํหรับจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่สมํ่าเสมอในระหว่างงวดปีบญัชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
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5. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2559  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ  ครอบครัวพัวถาวรสกุล  ซ่ึงถือหุ้นรวมกัน 
ร้อยละ 50.53 (31 ธันวาคม 2558 : ร้อยละ 50.53) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  รายการค้าท่ี เก่ียวข้องกับบริษัท 
ท่ีครอบครัวพวัถาวรสกลุเป็นผูถื้อหุน้หลกัหรือกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 

รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ลูกหน้ีการคา้     
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 12,581.04 169,316.17 12,581.04 169,316.17 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 3,387,619.48 - 
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - 1,307,549.95 432,999.70 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 3,642,568.31 - 3,642,568.31 - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 777,528.76 - 777,528.76 - 
Legend Shipping PTE Ltd. 1,691,208.74 - 23,494.13 - 
Legend Shipping (India) LLP 1,916,713.53 - 679,007.71 - 
Legend Shipping (Myanmar) LLP 384,018.28 - - - 
Legacy Tank PTE Ltd. 949,564.22 - 30,450.43 - 
           รวมลูกหน้ีการคา้ 9,374,182.88 169,316.17 9,860,799.81 602,315.87 
     

ลูกหน้ีค่าทรัพยสิ์น     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 644,948.92 - 644,948.92 - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - 45,390.48 973,258.82 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - - 106,687.29 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 108,606.56 - 108,606.56 - 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 24,590.16 - 
         รวม 108,606.56 - 133,196.72 106,687.29 
         รวมลูกหน้ีอ่ืน 753,555.48 - 823,536.12 1,079,946.11 
                  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10,127,738.36 169,316.17 10,684,335.93 1,682,261.98 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ขายทรัพยสิ์น     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 644,948.92 - 644,948.92 - 

     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
     บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั     
     ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
     ใหกู้เ้พิ่มในระหวา่งงวด - - 3,000,000.00 - 
     รับชาํระในระหวา่งวด - - - - 
     ยอดคงเหลือปลายงวด - - 3,000,000.00 - 
     

     บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั     
     ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
     ใหกู้เ้พ่ิมในระหวา่งงวด 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 
     รับชาํระในระหวา่งวด - - - - 
     ยอดคงเหลือปลายงวด 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 
     

   NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.     
    ยอดคงเหลือตน้งวด - - 17,961,650.00 - 
    ใหกู้เ้พิ่มในระหวา่งงวด - - - 17,967,800.00 
    โอนออกไปเป็นเงินลงทุน - - (9,062,298.90) - 
    ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน - - (343,596.04) (6,150.00) 
    ยอดคงเหลือปลายงวด - - 8,555,755.06 17,961,650.00 
          รวม 10,000,000.00 - 21,555,755.06 17,961,650.00 
     

เงินประกนัจ่าย     
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.       - 18,494,850.00 - 18,494,850.00 
หกั ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย - (18,494,850.00) - (18,494,850.00) 
 - - - - 
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                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เจา้หน้ีการคา้     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 2,873,072.12 - 2,873,072.12 - 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 330,627.40 - 
Legend Shipping (Myanmar) 1,355,431.43 - 29,644.18 - 
Legend Shipping (India) LLP 276,865.44 - 479.54 - 
Legend Shipping PTE Ltd. 1,021,990.93 - 2,003.25 - 
Legacy Tank PTE Ltd. 92,294.40 - - - 
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - 107,939.32 967,173.80 
           รวมเจา้หน้ีการคา้ 5,619,654.32 - 3,343,765.81 967,173.80 

     

เจา้หน้ีอ่ืน     
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - - 327,000.00 

     

โบนสัคา้งจ่าย     
กรรมการ 309,389.15 - 309,389.15 - 

     

ค่าเช่าคา้งจ่าย     
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั 127,354.46 - - - 

     

ค่านายหนา้คา้งจ่าย     
กรรมการ - 1,203,414.51 - 1,203,414.51 
     

ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย     
กรรมการ 40,000.00 340,000.00 40,000.00 340,000.00 
     

เช็คคา้งจ่าย     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 245,853.38 - 245,853.38 - 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 120,729.25 - 
           รวม 245,853.38 - 366,582.63 - 
           รวมเจา้หน้ีอ่ืน 722,596.99 1,543,414.51 715,971.78 1,870,414.51 
           รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,342,251.31 1,543,414.51 4,059,737.59 2,837,588.31 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยอดคงเหลือตน้งวด 136,529.06 - - - 
ใหกู้เ้พิ่มในระหวา่งงวด - 136,529.06 - - 
จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (136,529.06) - - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - 136,529.06 - - 

     



17 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     
กรรมการ - 15,716,159.00 - 15,716,159.00 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดใ้ห้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์กูย้ืม
ในรูปสญัญาเงินกูย้มือาย ุ1 ปีโดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษทัได้ให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศกู้ยืมในรูปสัญญาเงินกู้ยืมอายุ 3 เดือน              
โดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 

 

ณ  วนัท่ี  30 กันยายน  2559 บริษัทได้ให้กิจการร่วมค้าแห่งหน่ึงในประเทศไทยกู้ยืมในรูปสัญญาเงินกู้ยืม 
อาย ุ3 เดือนโดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี  

 

ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม  2558 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
ในประเทศสิงคโปร์โดยไม่มีการทําสัญญาและไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหว่างกัน  สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแลว้ทั้งจาํนวน 

 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร     
    บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 24,333.44 58,382.04 24,333.44 58,382.04 
    บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 843,454.89 - 
    บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 3,504,895.24 - 3,504,895.24 - 
    บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 1,704,638.71 - 1,704,638.71 - 
    Legend Shipping (India) LLP 1,142,511.29 - - - 
    Legacy Tank PTE Ltd. 955,244.23 - 100,773.27 - 

NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 3,072,649.81 - 
           รวม 7,331,622.91 58,382.04 9,250,745.36 58,382.04 

     

   
  

   
  

   
  



18 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
รายไดค่้าเช่า   

  

บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 300,000.00 - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 770,000.00 - 770,000.00 - 
           รวม 770,000.00 - 1,070,000.00 - 

     

รายไดค่้าบริการ     
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - - 320,671.09 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. - 7,105,935.67 - 7,105,935.67 
           รวม - 7,105,935.67 - 7,426,606.76 

     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 24,590.16 - 
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 80,159.12 - 

    บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 184,118.86 - 184,118.86 - 
           รวม 184,118.86 - 288,868.14 - 

     

ตน้ทุนบริการ     
    บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 3,033,668.13 - 
    บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 9,623,579.70 - 9,623,579.70 - 
    Legend Shipping (India) LLP 441,881.48 - 163,989.98 - 
    Legend Shipping (Myanmar) 951,441.17 - 10,615.29 - 
    Legend Shipping PTE Ltd. 1,923,959.43 - 949,371.83 - 

 Legacy Tank PTE Ltd. 36,205.02 - 36,205.02 - 
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 2,100,579.18 3,222,511.74 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. - 9,837,572.35 - 9,837,572.35 
              รวม 12,977,066.80 9,837,572.35 15,918,009.13 13,060,084.09 

     

ค่าเช่า     
    บุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 23,685.00 23,685.00 23,685.00 23,685.00 
    บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 135,000.00 - - - 

              รวม 158,685.00 23,685.00 23,685.00 23,685.00 

     
     
     
     



19 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร     
    บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 23,843,091.88 - 
    บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 7,681,445.56 - 7,681,445.56 - 
    บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 9,698,136.68 - 9,698,136.68 - 
    Legend Shipping (India) LLP 10,031,577.23 - 8,174,007.16 - 
    Legend Shipping (Myanmar) 2,354,694.82 - 2,354,694.82 - 
    Legend Shipping PTE Ltd. 15,617,357.04 - 11,420,292.46 - 
    Legacy Tank PTE Ltd. 955,244.23 - 100,773.27 - 

NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 4,715,473.40 - 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 169,118.29 193,087.68 169,118.29 193,087.68 
           รวม 46,507,573.85 193,087.68 68,157,033.52 193,087.68 

     

รายไดค่้าเช่า     
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 530,000.00 - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 13,682,842.11 - 13,682,842.11 - 
           รวม 13,682,842.11 - 14,212,842.11 - 

     

รายไดค่้าบริการ     
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - - 3,570,520.58 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. - 7,105,935.67 - 7,105,935.67 
           รวม - 7,105,935.67 - 10,676,456.25 

     

ดอกเบ้ียรับ     
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 373,036.38 - 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 24,590.16 - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 184,118.86 - 184,118.86 - 

           รวม 184,118.86 - 581,745.40 - 
     

     
     
     
     
     
     
     



20 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
ตน้ทุนบริการ     
    บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 26,202,222.38 - 
    บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 26,676,292.15 - 26,676,292.15 - 
    Legend Shipping (India) LLP 6,554,077.13 - 6,276,185.63 - 
    Legend Shipping (Myanmar) 8,327,638.33 - 5,471,424.37 - 
    Legend Shipping PTE Ltd. 4,772,517.91 - 3,667,371.88 - 

NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 4,966,477.39 11,716,766.38 
Legacy Tank PTE Ltd. 36,205.02 - 36,205.02 - 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. - 44,552,498.30 - 44,552,498.30 

           รวม 46,366,730.54 44,552,498.30 73,296,178.82 56,269,264.68 
     

ค่าเช่า     
กรรมการ - 720,000.00 - 720,000.00 
บุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 71,055.00 71,055.00 71,055.00 71,055.00 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั. 405,000.00 - - - 

           รวม 476,055.00 791,055.00 71,055.00 791,055.00 
 

5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,391,366.83 5,485,276.95 4,382,366.83 5,485,276.95 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 162,771.00 141,918.00 162,771.00 141,918.00 

           รวม 5,554,137.83 5,627,194.95 4,545,137.83 5,627,194.95 
 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 17,429,788.95 16,536,495.70 14,501,660.24 16,536,495.70 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 488,313.00 425,755.00 488,313.00 425,755.00 

           รวม 17,918,101.95 16,962,250.70 14,989,973.24 16,962,250.70 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

5.4 ลกัษณะความสมัพนัธ์  

บริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั ถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในกิจการร่วมคา้ 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
Legend Shipping PTE Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping (India) LLP มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัยอ่ย 
Legend Shipping (Myanmar) มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัยอ่ย 
Legacy Tank PTE Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัยอ่ย 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.* ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารเป็นกรรมการ 
บริษทั ยนิูทรานส์ โกลบอล จาํกดั มีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั วีพี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จาํกดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

 

  * บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 
 

5.5 นโยบายการกาํหนดราคา  

รายการธุรกิจ นโยบายการกาํหนดราคา 
ซ้ือ-ขายทรัพยสิ์น ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ค่าขนส่งระหวา่งกนั ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดค่้าบริการ ราคาทุน + 10% - 30% 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระ + 24% 
ค่าเช่าอาคารเพื่อจดัเก็บเอกสาร ราคาตามสญัญาเช่า 
ค่าเช่ายานพาหนะ(หวัลากและหางพว่ง) ตน้ทุน + 20% - 60% 
ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระ  
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.6 ภาระผกูพนั 
 

ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2559 และวัน ท่ี  31 ธันวาคม  2558 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารจํานวน  1 สัญญา 
กับ บุคคลใกล้ชิดกรรมการเป็นระยะเวลา  3 ปี  ซ่ึ งสามารถต่ออายุได้บ ริษัท มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่ าเช่ า 
ปีละ 0.09 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 2 สญัญากบักิจการร่วมคา้แห่ง
หน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี  กิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 250,000.00 บาทในช่วง 6 เดือนแรก 
ของสญัญาและหลงัจากนั้นจ่ายค่าเช่าเดือนละ 270,000.00 บาท 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาเช่าช่วงอาคารสํานักงานกบักิจการร่วมค้าจาํนวน                
1 สญัญาเป็นระยะเวลา 3 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 45,000.00 บาท 

 

6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,072,059.46 169,316.17 5,447,809.76 290,939.89 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3,000,057.84 - 2,709,963.84 311,375.98 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 3,324,756.53 - 1,022,263.63 - 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน 977,309.05 - 680,762.58 - 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - - - - 

         รวม 9,374,182.88 169,316.17 9,860,799.81 602,315.87 
ลูกหน้ีอ่ืน - - 45,390.48 973,258.83 
ลูกหน้ีค่าทรัพยสิ์น 644,948.92 - 644,948.92 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 108,606.56 - 133,196.72 106,687.28 
         รวม 10,127,738.36 169,316.17 10,684,335.93 1,682,261.98 
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7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ลูกหน้ีการคา้     
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 23,002,895.64 1,406,135.41 11,315,228.35 1,406,135.41 
ลูกหน้ีการคา้ 98,905,724.88 152,779,738.29 95,202,273.37 144,994,264.48 

         รวม 121,908,620.52 154,185,873.70 106,517,501.72 146,400,399.89 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,422,779.02) (7,729,590.42) (9,422,779.02) (7,729,590.42) 
         สุทธิ 112,485,841.50 146,456,283.28 97,094,722.70 138,670,809.47 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 8,876,062.45 10,837,721.37 8,876,062.45 10,837,721.37 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,569.21) (1,549.41) (5,569.21) (1,549.41) 

           สุทธิ 8,870,493.24 10,836,171.96 8,870,493.24 10,836,171.96 
ลูกหน้ีอ่ืน 9,492,643.80 5,230,288.76 5,977,049.65 4,448,282.22 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87,418.16) (87,418.16) (87,418.16) (87,418.16) 

           สุทธิ 9,405,225.64 5,142,870.60 5,889,631.49 4,360,864.06 
เงินมดัจาํ 2,009,667.28 1,381,819.40 1,957,088.33 1,381,819.40 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 260,086.04 2,596,823.47 132,262.18 2,596,823.47 

         รวมลูกหน้ีอ่ืน 20,545,472.20 19,957,685.43 16,849,475.24 19,175,678.89 
            รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 133,031,313.70 166,413,968.71 113,944,197.94 157,846,488.36 
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ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืนจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 61,846,823.26 79,860,788.40 55,252,292.08 76,128,364.67 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 39,501,356.12 53,527,779.79 32,325,155.75 49,984,021.37 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 3,490,731.70 3,779,940.37 1,870,344.45 3,270,648.71 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน 1,946,728.45 7,931,846.77 1,946,728.45 7,931,846.77 
คา้งชาํระเกินกว่า 12 เดือน 15,122,980.99 9,085,518.37 15,122,980.99 9,085,518.37 

           รวม 121,908,620.52 154,185,873.70 106,517,501.72 146,400,399.89 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,422,779.02) (7,729,590.42) (9,422,779.02) (7,729,590.42) 

           สุทธิ 112,485,841.50 146,456,283.28 97,094,722.70 138,670,809.47 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้า – กิจการอ่ืนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (7,729,590.42) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (1,743,455.03) 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 50,266.43 
ยอดคงเหลือปลายงวด (9,422,779.02) 
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เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,899,781.05 6,066,589.83 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3,350,809.49 4,755,902.89 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 541,542.25 9,659.44 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน 78,360.45 4,019.80 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 5,569.21 1,549.41 

         รวม 8,876,062.45 10,837,721.37 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,569.21) (1,549.41) 
         สุทธิ 8,870,493.24 10,836,171.96 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (1,549.41) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (4,019.80) 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (5,569.21) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -ลูกหน้ี อ่ืน -กิจการอ่ืนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  
30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (87,418.16) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (87,418.16) 

 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั 
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กลุ่มบริษัทมีนโยบายตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ 100 ของยอดลูกหน้ีท่ีลูกหน้ีรายนั้ น ๆ ไม่มี 
การติดต่อกบักลุ่มบริษทัอีกต่อไปและคา้งชาํระมากกว่า 181 วนั (กรณีมีลูกหน้ีการคา้คงเหลือมากกว่าเจา้หน้ีการค้า 
ในรายเดียวกนัจะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีการคา้หกัลบดว้ยยอดเจา้หน้ีการคา้) 

 

8. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ลา้นเหรียญสิงคโปร์) อตัราร้อยละ (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษัทร่วมแต่ละรายทีไ่ม่มีสาระสําคญั          

Transoffshore 
Logistics Pte.Ltd. 

ใหบ้ริการจดัการระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) 

ประเทศ 
สิงคโปร์ 

- 1.00 - 22.22% - - - 32.75 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า      - - - (32.75) 

       สุทธิ      - - - - 
 

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสามัญใน Transoffshore Logistics Pte. Ltd. จาํนวน 222,222 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 147.38 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.22 ของทุนเรียกชาํระแลว้จากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัดังกล่าว 
โดยบริษทัไดม้อบหมายตวัแทนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 โดยไดมี้มติเห็นชอบใน
การขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทั  Transoffshore Logistics Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ บริษทัไดรั้บเงินจาก
การจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในราคา USD 10,000 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 

 

9. เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) อตัราร้อยละ (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

การร่วมค้าแต่ละรายทีม่ีสาระสําคญั          
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์    
   โลจิสติกส์ จาํกดั 

ใหบ้ริการขนส่ง
ทางบก 

ประเทศไทย  
290.00 

 
- 

 
44% 

 
- 

 
117.40 

 
- 

 
127.15 

 
- 
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10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นเหรียญสิงคโปร์)  (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (%) วธีิราคาทุน เงินปันผล 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   บริษัทย่อยทีไ่ม่มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม         
NCL Inter  Logistics 
(S) Pte.Ltd. 

ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) 

ประเทศ 
สิงคโปร์ 

0.70 0.50 100.00 100.00 17.80 12.47 - - 
 

   (หน่วย : ลา้นบาท)  (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (%) วธีิราคาทุน เงินปันผล 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   บริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมทีม่ีสาระสําคญั         
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง 
   (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) 

ประเทศไทย 

10.00 - 60.00 - 6.00 - - - 
 

   (หน่วย: ลา้นเหรียญสิงคโปร์)  (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (%) วธีิราคาทุน เงินปันผล 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   บริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมทีม่ีสาระสําคญั         
Legacy Asia Capital 
Pte. Ltd. 

ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) 

ประเทศ 
สิงคโปร์ 

0.20 - 70.00 - 3.61 - - - 
 รวม      27.41 12.47 - - 
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11. อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบญัชีตน้งวด - 
โอนเขา้ 78,456,794.60 
จาํหน่าย - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (912,604.43) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 77,544,190.17 

 

ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2559 กลุ่มบริษัทได้จดจํานองท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างราคาทุน  62.71 ล้านบาท 
เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในวงเงิน 510.00 ลา้นบาท  

 
12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบญัชีตน้งวด 250,905,524.33 248,406,454.61 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3,211,266.26 1,073,482.76 
จาํหน่าย (4,594,376.02) (4,569,224.10) 
ตดัจาํหน่าย (4,297.47) (4,297.47) 
โอนออกไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (78,456,794.60) (78,456,794.60) 
โอนออกไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ (131,900,835.94) (131,900,835.94) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (10,608,386.23) (10,199,669.25) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน    (9,253.09) - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 28,542,847.24 24,349,116.01 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559  กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยซ่ึ์งคิดค่าเส่ือมราคาทั้ งจาํนวนแล้วแต่ยงัใช้ดาํเนินงานอยู ่
ในราคาทุนจาํนวน 4.68 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : จาํนวน 4.43 ลา้นบาท) 

 

ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2559  กลุ่มบริษัทได้จดจํานองท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างราคาทุน  20.56 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม 2558 : จาํนวน 83.27 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้ าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงใน
วงเงิน 510.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : วงเงินจาํนวน 420.00 ลา้นบาท) 
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สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์
และยานพาหนะมีราคาตามบัญชี ณ  วนัท่ี  30 กันยายน  2559 จํานวน  0.24 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2558 : จาํนวน 
 123.06 ลา้นบาท) 

 

13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 4,969,524.10 4,042,582.14 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,011,953.16 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (602,756.00) (602,756.00) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (662,758.48) (399,890.80) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (1,658.51) - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 4,714,304.27 3,039,935.34 

 

14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 
หลายแห่งวงเงินจํานวน  360.00 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2558 : จํานวน  360.00 ล้านบาท ) โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 2.875 – 6.20  ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558 : ร้อยละ 2.87 – 6.30 ต่อปี) 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั 
 

15. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เจา้หน้ีการคา้ 53,765,327.48 73,543,432.31 38,805,549.15 72,387,733.54 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,350,324.98 12,411,281.04 12,402,825.22 11,954,151.13 
เจา้หน้ีอ่ืน 4,472,385.99 9,669,893.49 4,121,085.00 6,038,602.79 
เงินปันผลคา้งจ่าย 5,149.21 5,149.21 5,149.21 5,149.21 
             รวม 72,593,187.66 95,629,756.05 55,334,608.58 90,385,636.67 
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16. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26,000,000.00 - 
หกั  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (9,600,000.00) - 
               สุทธิ 16,400,000.00 - 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด - 
กูย้มืเพ่ิมในระหวา่งงวด 30,000,000.00 
จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (4,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 26,000,000.00 

 

ณ  วัน ท่ี  30 กัน ยายน  2559 ก ลุ่มบ ริษัท มี เงิน กู้ ระยะยาวจากสถาบันการ เงิน วงเงิน  30.00 ล้านบ าท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้งวดละไม่ตํ่ากว่า 800,000.00 บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 มียอดคา้งชาํระจาํนวน 26.00 ลา้นบาท  

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใชห้ลกัประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยาวมีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

ไม่เกิน 1 ปี 9,600,000.00 - 
2 ปี – 5 ปี  16,400,000.00 - 

รวม 26,000,000.00 - 
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17. หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินตน้งวด 57,699,126.64 
ทาํสญัญาเพ่ิมระหวา่งงวด - 
จ่ายชาํระระหวา่งงวด (31,235,480.51) 
โอนออกเน่ืองจากจาํหน่ายทรัพยสิ์น (26,434,006.65) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินปลายงวด 29,639.48 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินระยะยาวกบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพ่ือเช่าอุปกรณ์
และยานพาหนะจาํนวน  1 สัญญา (31 ธันวาคม 2558 : จาํนวน  83 สัญญา) สัญญาเช่ากําหนดชําระค่าเช่าเป็นงวด 
รายเดือนๆเดือนละ 8,028.00 บาท  (31 ธันวาคม 2558 : ตั้ งแต่เดือนละ 5,887.85 บาทถึงเดือนละ 443,345.80 บาท)  
โดยมีระยะเวลาการเช่า 5 ปี  (31 ธันวาคม  2558 : ระยะเวลาการเช่า 3 – 5 ปี) สัญญาเช่าดังกล่าวมีกรรมการของ 
กลุ่มบริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนั กรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์และยานพาหนะดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่ม
บริษทัไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า 

 

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
           (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 หน้ีสินภายใต ้

สญัญาเช่าการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่าย    
 รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 30,011.22 (371.74) 29,639.48 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  - - - 

รวม 30,011.22 (371.74) 29,639.48 
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         (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 เจา้หน้ีตามสญัญา 

เช่าทางการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 27,619,871.07 (2,781,695.54) 24,838,175.53 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  35,501,257.91 (2,640,306.80) 32,860,951.11 

รวม 63,121,128.98 (5,422,002.34) 57,699,126.64 
 

กลุ่มบริษัทตัดจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินสําห รับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวัน ท่ี  30 กันยายน  2559 
จํานวน  1.94 ล้านบาท  (30 กันยายน  2558 : จํานวน  3.11 ล้านบาท) โดยบันทึกไว้ในบัญชี  “ต้นทุนทางการเงิน” 
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

18. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ตน้งวด 3,928,667.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 865,656.60 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 86,546.50 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ปลายงวด 4,880,870.10 
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19. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร ผลกระทบจาก 30 กนัยายน  
 2559 หรือขาดทุน อตัราแลกเปล่ียน 2559 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,051,846.31 - - 1,051,846.31 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,280.30) (116,207.17) (22.93) (126,510.40) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (6,961,960.39) 6,961,960.39 - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 577,140.20 - - 577,140.20 
      สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,343,254.18) 6,845,753.22 (22.93) 1,502,476.11 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร 30 กนัยายน  
 2559 หรือขาดทุน 2559 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,051,846.31 - 1,051,846.31 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 63,416.90 - 63,416.90 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (6,961,960.39) 6,961,960.39 - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 577,140.20 - 577,140.20 
      สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,269,556.98) 6,961,960.39 1,692,403.41 

 

กลุ่มบริษัทแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี 
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนัดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
จาํนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสินใน 

งบแสดงฐานการเงิน 
   

 
-สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,692,403.41 1,692,403.41 1,692,403.41 1,692,403.41 
-หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (189,927.30) (7,035,657.59) - (6,961,960.39) 
                     รวม 1,502,476.11 (5,343,254.18) 1,692,403.41 (5,269,556.98) 

 



34 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทุน 
ในการร่วมคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้   

- เงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,949,636.12 - 
- บริษทัร่วม - 6,550,080.58 
- บริษทัยอ่ย 1,345,213.25 393,686.42 

 

20. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 
 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 420,000,000 105,000,000.00 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งงวด - - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 420,000,000 105,000,000.00 

 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน ส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวม 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท)     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 420,000,000 105,000,000.00 190,923,427.26 295,923,427.26 
โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้เพื่อ

ชดเชยผลขาดทุนสะสม 
  -   - (62,990,223.27) (62,990,223.27) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 420,000,000 105,000,000.00 127,933,203.99 232,933,203.99 
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สามญั (NCL-W1) 
เม่ือวนัท่ี  20 มกราคม  2559 บริษัทได้จ ําหน่ายใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญ  (NCL-W1) จํานวน 

139,997,497 หน่วยให้กับผู ้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาเสนอขาย 
หน่วยละ 0 บาท โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NCL-W1) มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

 

- เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
- เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 2 ปี 
- วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิวนัท่ี 20 มกราคม 2559 
- ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคมเร่ิมคร้ังแรกวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

และใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
- อตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (ราคาพาร์ 0.25 บาท) 
- ราคาใชสิ้ทธิ 4.00 บาทต่อหุน้ 
 

ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2559 ใบสําคัญแสดงสิท ธิ ซ้ือหุ้นสามัญ  (NCL-W1) ท่ี ย ังไม่ได้ใช้สิท ธิ มีจ ํานวน 
139,997,497 หน่วย 

 

ในระหว่างปี  2559 บริษัทได้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน  62.99 ล้านบาทและสํารองตามกฎหมาย 
จาํนวน 10.50 ลา้นบาทไปลดขาดทุนสะสมจาํนวน 73.49 ลา้บาทตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2559 

 
21. (รายได)้ภาษีเงินได ้
 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 
มีดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,198,168.16 65,227.39 4,198,168.17 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (6,845,753.22) 1,166,500.60 (6,961,960.39) 1,166,500.60 

             (รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,647,585.07) 1,231,727.99 (2,763,792.24) 1,166,500.60 
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บักาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี (6,538,689.54) (80,014,817.70) 15,135,597.27 (80,487,803.43) 

     

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (1,307,737.91) (16,002,963.54) 3,027,119.45 (16,097,560.69) 

ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,949,636.12 - - - 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 517,053.39 414,153.30 601,065.58 414,153.30 

ผลแตกต่างจากอตัราภาษีของบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินกิจการในต่างประเทศ (29,344.74) (11,510.72) - - 

ผลแตกต่างชัว่คราวงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (10,249,050.00) - (10,249,050.00) - 

รายจ่ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิมข้ึนในการคาํนวณกาํไรทางภาษี (16,874.95) (41,305.36) (16,874.95) (41,305.36) 

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 2,614,785.34 5,587,950.06 - 5,587,950.06 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม - 6,532,220.96 - - 

ผลขาดทุนสะสมยกมาท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (6,229,959.97) - (6,229,959.97) - 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 9,558,896.01 - 9,558,896.01 - 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 545,011.64 4,753,183.29 545,011.64 11,303,263.29 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,647,585.07) 1,231,727.99 (2,763,792.24) 1,166,500.60 
 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
- บริษทัยอ่ย 20% 20% 
- บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 17% 17% 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

- หมดอายใุนอีก 1 ปี  - - - - 
- หมดอายใุนอีก 2 -5 ปี  6,014,958.84 6,014,958.84 6,014,958.84 6,014,958.84 

ผลแตกต่างชัว่คราว 5,499,941.94 4,954,930.30 12,050,021.94 11,505,010.30 
                     รวม 11,514,900.78 10,969,889.14 18,064,980.78 17,519,969.14 

 
 
 
 
 
 
 



37 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

22. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
 

กาํไรหรือขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีชาํระแลว้และออกจาํหน่าย
อยูใ่นระหวา่งงวด 

 

สําหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลด จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีออกและชาํระแลว้ได้ปรับปรุงด้วยจาํนวนหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงคาํนวณจากจาํนวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญ ท่ีบริษัทต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ เทียบเท่าปรับลดทั้ งหมดให้ เป็นหุ้นสามัญ 
โดยสมมติวา่หากนาํเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมาซ้ือหุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดหุน้
สามญัเทียบเท่าปรับลด ได้แก่ ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัในกรณีท่ีราคาตามสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิมี 
มูลค่าตํ่ากวา่ราคาตลาด 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษทัไม่ได้คาํนวณจาํนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าท่ีบริษัทอาจต้องออกสําหรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียของหุน้สามญั 

 
23. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

 

23.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 152,303.41 850,917.34 140,000.00 845,000.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 64,921,366.01 8,234,502.92 45,536,282.21 1,906,871.02 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 21,435,739.84 31,758,580.16 12,267,418.13 31,732,589.75 

          รวม 86,509,409.26 40,844,000.42 57,943,700.34 34,484,460.77 
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                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

23.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2559 2558 2559 2558 
โอนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปเป็นเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 
 

- 
 

- 
 

5,327,344.17 
 

- 
ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายแลว้เช่ากลบั - 114,444.44 - 114,444.44 
ซ้ืออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 6,848.00 - 6,848.00 - 
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดรั้บชาํระ 602,756.00 - 602,756.00 - 
ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน - 34,053,739.00 - 34,053,739.00 
โอนลูกหน้ีอ่ืนออกเน่ืองจากจาํหน่ายสินทรัพย ์ - 80,461.51 - 80,461.51 
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 78,456,794.60 - 78,456,794.60 - 
โอนอุปกรณ์ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 120,944,939.55 - 120,944,939.55 - 
โอนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินออกกบัรายการลงทุนใน 

การรวมคา้ 
 

26,434,006.65 - 
 

26,434,006.65 
 

- 
โอนสาํรองตามกฎหมายไปลดขาดทุนสะสม 10,500,000.00 - 10,500,000.00 - 
โอนส่วนเกินมูลคา่หุน้ไปลดขาดทุนสะสม 62,990,223.27 - 62,990,223.27 - 

 
24. วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือคํ้าประกนั 3.03 (1.43) 1.60 3.03 (1.53) 1.50 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 60.00 (18.13) 41.87 60.00 - 60.00 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น 300.00 (200.00) 100.00 300.00 (189.83) 110.17 
วงเงินกูย้มืระยะยาว 30.00 (26.00) 4.00 30.00 - 30.00 

 393.03 (245.56) 147.47 393.03 (191.36) 201.67 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                       (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 

 (หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3.50 - 3.50 3.50 - 3.50 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12 และเงินฝากธนาคาร
เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือดงักล่าว  

 
25. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บการ
สอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานเป็นประจาํเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษัทจาํแนกส่วนงานดําเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการให้บริการ โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนงาน
ดาํเนินงานรวม 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก  ให้บริการบริหารและ
จดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 
(NVOCC) 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ไดร้วม
รายการรายไดอ่ื้น ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการอตัราแลกเปล่ียน ค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่าง ๆ ตน้ทุนทางการเงินและส่วนแบ่ง
กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงชื่อ...........................................................กรรมการ                   ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
                                                                            (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                         (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงันี้ 
         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้

ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธี
การกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้
ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 

รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3.24 23.05 193.54 163.62 60.21 61.03 256.99 247.70 
กาํไรขั้นตน้ 0.09 0.57 23.76 12.74 13.18 12.69 37.03 26.00 
รายไดอ้ื่น       1.79 4.62 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (9.91) (8.45) 
ขาดทุนจากการตดัจ่ายเงินประกนั       - (1.42) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (33.98) (35.10) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (2.05) (2.50) 

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     (1.85) (18.73) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (8.97) (35.58) 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงชื่อ...........................................................กรรมการ                   ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
                                                                            (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                         (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพยแ์ละรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย

สินคา้ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการ

กรมศุลกากร (Freight Forwarder) 
ใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้

ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 
ส่วนกลาง รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ค่าเสื่อมราคา - 3.92 - - - - 1.33 1.28 1.33 5.20 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - 0.14 0.14 0.14 0.14 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีไม่มีรายไดจ้ากการให้บริการกบัลูกคา้รายใหญ่ (สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558                 
กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 33.67 ลา้นบาทจากรายไดใ้หบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงชื่อ...........................................................กรรมการ                   ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงันี้ 
         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้

ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธี
การกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้
ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 

รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 72.59 82.70 485.11 514.72 195.48 199.31 753.18 796.73 
กาํไรขั้นตน้ 8.55 7.36 68.79 57.46 35.57 41.55 112.91 106.37 
รายไดอ้ื่น       22.59 10.22 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (28.11) (29.55) 
ขาดทุนจากการตดัจ่ายเงินประกนั       - (19.91) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (96.92) (107.91) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (7.27) (6.57) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     (9.75) (32.66) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (6.54) (80.01) 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพยแ์ละรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย

สินคา้ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธี
การกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้
ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 

ส่วนกลาง รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ค่าเสื่อมราคา 7.89 11.15 - - - - 3.63 3.61 11.52 14.76 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - 0.66 0.36 0.66 0.36 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีไม่มีรายไดจ้ากการให้บริการกับลูกคา้รายใหญ่ (สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558                 
กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 101.45 ลา้นบาทจากรายไดใ้หบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร)  
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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26. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยายน  2559 กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคัญ 
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ยกเวน้ 

 

26.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดในอนาคตซ่ึงจะ 
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจาก 
มี เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ สิน เช่ือกับธนาคารพาณิ ชย์ เงินกู้ยืม ระยะสั้ น จากบุคคล ท่ี เก่ี ยวข้อ งกันและ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่จะไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวม 
  จาํนวนเงิน (หน่วย : บาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินฝากออมทรัพย ์ 46,475,769.97 43,687,895.44 0.10% - 0.375% 0.50% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 74,967,645.12 74,747,131.29 0.875% -1.60% 0.50% - 2.50% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 199,872,580.81 189,829,967.12 3.08%-3.39% 3.10% - 3.39% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 29,639.48 57,699,126.64 4.73% - 6.00% 2.99% - 5.00% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26,000,000.00 - 4.15% - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จาํนวนเงิน (หน่วย : บาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินฝากออมทรัพย ์ 45,536,282.21 17,300,320.71 0.10% - 0.375% 0.50% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 74,967,645.12 74,747,131.29 0.875% -1.60% 0.50% - 2.50% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 199,872,580.81 189,829,967.12 3.08%-3.39% 3.10%-3.39% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 29,639.48 57,699,126.64 4.73% - 6.00% 2.99% - 5.00% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26,000,000.00 - 4.15% - 
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26.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมีรายการคา้
กบัลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดบ้ริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
โดยเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ 29,569,642.20 14,361,249.93 28,915,609.27 14,246,539.91 
ปอนดส์เตอริงค ์ 110,398.69 373,349.02 110,398.69 373,091.99 
ยโูร - 90,411.30 - 83,469.90 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 87,844.75 166,470.21 87,844.75 62,678.44 
ริงกิตมาเลเซีย - 625,496.05 - 625,281.94 
ฟรังสวิส - 847.75 - - 
ดอลลาร์ ฮ่องกง - 105,778.44 - 105,778.44 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ 1,223,709.40 746,407.63 1,153,856.20 721,997.01 
ปอนดส์เตอริงค ์ 4,597.84 4,447.32 4,597.84 4,447.32 
ยโูร - 19,478.60 - 1,327.69 
ดอลลาร์สิงคโปร์ - 8,696.55 - 8,696.55 
ริงกิตมาเลเซีย - 37,397.60 - 36,447.60 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ - 184.70 - - 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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27. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

27.1  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกหลายแห่ง 
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 - 5 ปีและสามารถต่ออายไุด ้กลุ่มบริษทัมีขอ้ผกูมดัท่ีจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ 
ตามสญัญาเดือนละ 760,685.37 บาท (31 ธนัวาคม 2558 : เดือนละ 655,185.37 บาท) 

 

27.2  ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2559 และวัน ท่ี  31 ธันวาคม  2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้ธนาคาร
ภายในประเทศ ออกหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวน 1.43 ลา้นบาท 

 

28. คดีความฟ้องร้อง 
 

บริษัทถูกฟ้องร้องจากบริษัทแห่งหน่ึงในข้อหาผิดสัญญารับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีศาลทรัพยสิ์น 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องท่ี  121,289.00 บาท  ซ่ึงเม่ือวัน ท่ี 
3 พฤษภาคม  2559 คดีความได้ส้ินสุดแล้วโดยจําเลยร่วมคือ  บริษัท  อีสท์-เวสท์  โลจิสติกส์  จํากัด  (มหาชน ) 
ไดไ้กล่เกล่ียตามทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องแลว้   

 

บริษทัและพนักงานขบัรถของบริษทัถูกฟ้องร้องจากพนักงานอยัการคดีศาลแขวงนนทบุรีในขอ้หาบรรทุก
นํ้ าหนักสินค้าเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด ศาลชั้ นต้นมีคําสั่งเม่ือวนัท่ี  8 ธันวาคม 2558 ให้ริบรถยนต์ของกลาง 
(ราคาตามบญัชีเท่ากบั 953,074.95 บาท)  เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์เห็นพอ้งดว้ยกบัคาํสั่งของศาลชั้นตน้ 
ณ ปัจจุบนับริษทัยืน่คาํร้องคดัคา้นต่อศาลฎีกาแลว้อยูร่ะหวา่งรอคาํพิพากษาศาลฎีกา 

 
29. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือให้ออก
งบการเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
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