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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และเฉพาะของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)          
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดง             
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด      
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่
แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของ     

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี   
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนท่านอ่ืนในลกัษณะของการควบคุมกิจการร่วมกนั โดยการจดัตั้ง
บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกัด ข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก (หมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินขอ้ท่ี 10) กลุ่มบริษทัชาํระราคาค่าหุ้นสามญัท่ีถืออยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 43.48 ในบริษทัท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของยานพาหนะประกอบการของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  
ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าว  เน่ืองจากในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  และมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้มีมูลค่าท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
 
วิธีการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในรายงานการประเมินมูลค่ายานพาหนะประกอบการของผูป้ระเมินราคาอิสระเก่ียวกบั
วิธีการประเมินมูลค่า  ขอ้มูลเก่ียวกบัรุ่น ยี่หอ้ ระยะเวลาการใชง้านท่ีผา่นมาและระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ของยานพาหนะ
ประกอบการของกลุ่มบริษทั และสรุปความเห็นของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานวิธีการท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชว้่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการรับรู้
รายการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน  ขา้พเจา้ไดส้อบถามและประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่าทดแทน
ของยานพาหนะประกอบการ  อตัราการเส่ือมสภาพและอตัราส่วนทางดา้นประสิทธิภาพตามการใชง้านและการบาํรุงรักษา
ยานพาหนะประกอบการซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการประเมินมูลค่า 
 

และขา้พเจา้ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของบริษทัท่ีควบคุม
ร่วมกนัดงักล่าววา่มีความเพียงพอสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี 
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ขอ้มูลอ่ืน 

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน  ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนั้น  ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้  

ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี  หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั  ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลดาํเนินการแก้ไขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 

 
ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน  

ทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก     
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 
ในการจัดทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม)  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง      
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูและกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

SP Audit Co., Ltd. 

 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย  ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนั  
ว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ด้
เสมอไป  ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจาก      
การใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น      
และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ี เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า                
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้ งใจละเวน้       
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ     
กลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ  
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได ้           
ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผย
ท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของ
ขา้พเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม  
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ    
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
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SP Audit Co., Ltd. 

 
- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง           
การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ 

ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ     

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่า           
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ  

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี   
เว ้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้ เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับ เร่ืองดังกล่าว   หรือในสถานการณ์ ท่ียากท่ีจะเกิด ข้ึน                
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได ้                  
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
บริษทั เอส พ ี ออดิท จาํกดั 

 
 
 
 

    (นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 

 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98,685,926.68                             68,555,975.72                             71,602,577.94                             42,167,613.97                             

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน 5.1,6 5,286,284.88                                169,316.17                                    7,094,378.34                                1,682,261.98                                

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7 133,372,658.21                          166,413,968.71                          109,713,285.76                          157,846,488.36                          

เ งินใหกู้ ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน 5.1 -                                                      -                                                      19,836,904.98                             17,961,650.00                             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 237,344,869.77                          235,139,260.60                          208,247,147.02                          219,658,014.31                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้ าประกัน 8 54,695,648.99                             74,747,131.29                             54,695,648.99                             74,747,131.29                             

เ งินลงทุนในบริษทัร่วม 9 7,593,146.81                                -                                                      8,000,000.00                                -                                                      

เ งินลงทุนในกิจการร่วมค้า 10 112,718,060.12                          -                                                      127,149,990.00                          -                                                      

เ งินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                                                      -                                                      27,411,271.72                             12,469,096.50                             

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 77,199,693.09                             -                                                      77,199,693.09                             -                                                      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 28,091,588.58                             250,905,524.33                          23,775,944.57                             248,406,454.61                          

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 14 2,362,588.00                                4,969,524.10                                577,197.57                                    4,042,582.14                                

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 991,065.50                                    1,121,880.51                                991,065.51                                    1,121,880.51                                

ภาษีเ งินได้ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 18,873,689.18                             23,926,466.42                             18,873,689.18                             23,926,466.42                             

สินทรัพยภ์าษีเ งินได้รอการตัดบญัชี 15 1,944,708.44                                -                                                      1,944,708.44                                -                                                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,167,891.96                                3,847,261.65                                2,775,360.31                                3,556,850.31                                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 307,638,080.67                          359,517,788.30                          343,394,569.38                          368,270,461.78                          

     รวมสินทรัพย ์ 544,982,950.44                          594,657,048.90                          551,641,716.40                          587,928,476.09                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย ์

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

                                                       (นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)                                                                  (นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

ลงช่ือ ...................................................กรรมการ                            ลงช่ือ ...................................................กรรมการ
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู ้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการ 16 205,761,555.59                          189,829,967.12                          205,761,555.59                          189,829,967.12                          

เ จ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน 5.1 3,955,132.87                                1,543,414.51                                3,714,406.35                                2,837,588.31                                

เ จ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 17 77,249,705.66                             95,629,756.05                             59,215,155.63 90,385,636.67

เ จ้าหน้ีกรมสรรพากร 3,289,704.29                                3,667,084.98                                3,107,558.40 3,667,084.98

เ งินกู ้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน -                                                      136,529.06                                    -                                                      -                                                      

ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 18 7,465.46                                          24,838,175.53                             7,465.46 24,838,175.53

เ งินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 9,600,000.00                                -                                                      9,600,000.00 -                                                      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 299,863,563.87 315,644,927.25 281,406,141.43 311,558,452.61

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 18 -                                                      32,860,951.11                             -                                                      32,860,951.11

เ งินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 14,000,000.00                             -                                                      14,000,000.00 -                                                      

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 20 5,190,192.10                                3,928,667.00                                5,190,192.10 3,928,667.00

หน้ีสินภาษีเ งินได้รอการตัดบญัชี 15 -                                                      5,343,254.18                                -                                                        5,269,556.98

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,358,617.34                                1,377,644.40                                1,358,617.34 1,377,644.40

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 20,548,809.44 43,510,516.69 20,548,809.44 43,436,819.49

     รวมหน้ีสิน 320,412,373.31 359,155,443.94 301,954,950.87 354,995,272.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและส่วนของผู ้ถือหุน้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

                                                    (นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)                                                                    (นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ ...................................................กรรมการ                            ลงช่ือ ...................................................กรรมการ
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(หนว่ย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู ้ถือหุน้

ทุนเรือนหุน้ 21

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามัญ 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

   หุน้สามัญ 420,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 105,000,000.00                          105,000,000.00                          105,000,000.00 105,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 21 127,933,203.99                          190,923,427.26                          127,933,203.99                          190,923,427.26                          

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 22 10,500,000.00                             10,500,000.00                             10,500,000.00                             10,500,000.00                             

ยงัไม่ได้จัดสรร (16,866,947.60)                           (71,677,820.99)                           6,253,561.54                                (73,490,223.27)                           

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุน้ (239,380.74)                                  755,998.69                                    -                                                      -                                                      

รวมส่วนของผู ้ถือหุน้ของบริษทัใหญ่ 226,326,875.65                          235,501,604.96                          249,686,765.53                          232,933,203.99                          

ส่วนของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ํานาจควบคุมของบริษทัย่อย (1,756,298.52)                              -                                                      -                                                      -                                                      

     รวมส่วนของผู ้ถือหุน้ 224,570,577.13                          235,501,604.96                          249,686,765.53                          232,933,203.99                          

          รวมหน้ีสินและส่วนของผู ้ถือหุน้ 544,982,950.44                          594,657,048.90                          551,641,716.40                          587,928,476.09                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน

                                                  (นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)                                                                  (นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

รายได ้

รายไดจ้ากการให้บริการ 985,605,051.51                      1,074,623,379.56                  841,975,980.84 1,032,396,456.13

รายไดอ่ื้น 25,621,410.94                         6,410,461.82                            25,379,606.19 7,443,336.63

รวมรายได ้ 1,011,226,462.45 1,081,033,841.38 867,355,587.03 1,039,839,792.76

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 829,883,075.71                      919,162,389.99                      695,377,278.48                      891,222,195.26                      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 46,508,347.04                         49,404,338.61                         45,396,390.51                         49,055,428.84

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 128,389,857.14                      149,708,790.16                      102,637,944.94                      171,518,361.74

ตน้ทุนทางการเงิน 9,305,598.79                            9,051,261.91                            9,289,897.74 9,051,261.91

รวมค่าใชจ่้าย 1,014,086,878.68                  1,127,326,780.67                  852,701,511.67                      1,120,847,247.75                  

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนส่วนแบ่งขาดทุน (2,860,416.23)                          (46,292,939.29)                       14,654,075.36                         (81,007,454.99)                       

จากการลงทุนในบริษ ัทร่วมและกิจการร่วมคา้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษ ัทร่วมและกิจการร่วมคา้ (14,838,783.06)                       (32,661,104.81)                       -                                                  -                                                  

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (17,699,199.29) (78,954,044.10) 14,654,075.36 (81,007,454.99)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 23 2,175,105.30                            (1,650,538.85)                          2,099,486.18                            (1,576,841.65)                          

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (15,524,093.99) (80,604,582.95) 16,753,561.54 (82,584,296.64)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจัดประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (956,161.43)                              897,129.93                                -                                                  -                                                  

กาํไร(ขาดทุน) เบ ็ดเสร็จอ่ืนส ําหรับปี (956,161.43) 897,129.93                                -                                                  -                                                  

กาํไร(ขาดทุน)เบ ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (16,480,255.42)                       (79,707,453.02)                       16,753,561.54                         (82,584,296.64)                       

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของบริษ ัทใหญ่ (8,179,349.88) (80,604,582.95)                       -                                                  -                                                  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (7,344,744.11)                          -                                                  -                                                  -                                                  

                                                             (นางสาวพรทิพย์ แซ่ล้ิม)                            (15,524,093.99)                       (80,604,582.95)                       -                                                  -                                                  

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษ ัทใหญ่ (9,174,729.31) (79,707,453.02)                       -                                                  -                                                  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (7,305,526.11)                          -                                                  -                                                  -                                                  

(16,480,255.42)                       (79,707,453.02)                       -                                                  -                                                  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข ั้นพ้ืนฐาน 24 (0.04)                                              (0.19)                                              0.04                                                (0.20)                                              

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก  (หน่วย : หุ้น) 420,000,000                             420,000,000                             420,000,000                             420,000,000                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                                       (นางสาวพรทิพย์ แซ่ล้ิม)                                                                  (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)

งบการเงินรวม

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2559

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

บริษัท  เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนว่ย : บาท)

ส่วนของผู้มี รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น สํารอง ยังไม่ได้ ผลต่างจากการ ส่วนของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ชําระแล้ว สามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร แปลงค่างบการเงิน
ของบริษัท ของบริษัทย่อย

ของบริษัท

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             

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุน้สําหรับปี

จ่ายเงินปันผล 25 -                                         -                                         -                                         (10,000,000.00)              -                                         (10,000,000.00)              -                                         (10,000,000.00)              

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับปี -                                         -                                         -                                         (80,604,582.95)              897,129.93                       (79,707,453.02)              -                                         (79,707,453.02)              

ยอดคงเหลือ  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 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             

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุน้สําหรับปี

เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษทัย่อย -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         5,549,227.59                   5,549,227.59                   

โอนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้

     เ พื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 21 -                                         (62,990,223.27)              (10,500,000.00)              73,490,223.27                -                                         -                                         -                                         -                                         

สํารองตามกฎหมาย 22 -                                         -                                         10,500,000.00                (10,500,000.00)              -                                         -                                         -                                         -                                         

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสําหรับปี -                                         -                                         -                                         (8,179,349.88)                 (995,379.43)                     (9,174,729.31)                 (7,305,526.11)                 (16,480,255.42)              

ยอดคงเหลือ  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 105,000,000.00             127,933,203.99             10,500,000.00                (16,866,947.60)              (239,380.74)                     226,326,875.65             (1,756,298.52)                 224,570,577.13             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                                                                           (นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิ้ม)                                                                                                                        (นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

ลงชื่อ ...................................................กรรมการ                                                                                                     ลงชื่อ ...................................................กรรมการ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขาดทุนสะสม



11

(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน

หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

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                            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส ําหรับปี

เงินปันผลจ่าย 25 -                                                        -                                                        -                                                        (10,000,000.00)                             (10,000,000.00)                             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส ําหรับปี -                                                        -                                                        -                                                        (82,584,296.64)                             (82,584,296.64)                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558 105,000,000.00                            190,923,427.26                            10,500,000.00                               (73,490,223.27)                             232,933,203.99                            

โอนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

     เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม 21 -                                                        (62,990,223.27)                             (10,500,000.00)                             73,490,223.27                               -                                                        

สํารองตามกฎหมาย 22 -                                                        -                                                        10,500,000.00                               (10,500,000.00)                             -                                                        

กาํไรเบ็ดเสร็จส ําหรับปี -                                                        -                                                        -                                                        16,753,561.54                               16,753,561.54                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2559 105,000,000.00                            127,933,203.99                            10,500,000.00                               6,253,561.54                                  249,686,765.53                            

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                               (นางสาวพรทิพย์ แซ่ล้ิม)                                                                                                                 (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)

บริษัท  เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2559

กําไร(ขาดทุน)สะสม

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

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (10,354,455.18)                   (78,954,044.10)                   14,654,075.36                    (81,007,454.99)                   

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

          หน้ีสงส ัยจะสูญ 5,652,794.12                      3,053,087.39                      5,652,794.12                      3,053,087.39                      

          กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ เกิดข้ึน (962,031.22)                        (297,847.26)                        (35,865.14)                          (772,007.67)                        

          (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,522,239.77)                     53,964.58                           (5,547,391.67)                     53,964.58                           

          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,623,205.89                    20,536,143.29                    12,666,071.33                    19,917,766.54                    

          ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษ ัทร่วม -                                      -                                      -                                      32,750,400.00                    

          ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ไม่ มีตวัตน 523,890.46                         -                                      -                                      -                                      

          กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษ ัทร่วม (349,521.00)                        -                                      (349,521.00)                        -                                      

          ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพย์สิน 4,297.47                             551,630.26                         4,297.47                             551,630.26                         

          ขาดทุนจากการตดัจ่ายเงินประกนั -                                      18,494,850.00                    -                                      18,494,850.00                    

          ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่ มีตวัตน 2,328,000.00                      -                                      2,328,000.00                      -                                      

          ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตดัจ่าย 130,815.01                         130,815.00                         130,815.00                         130,815.00                         

          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 1,261,525.10                      1,042,966.00                      1,261,525.10                      1,042,966.00                      

          ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษ ัทย่อยของส่วนไดเ้สียท่ีไม่ มีอาํนาจควบ (7,344,744.11)                     -                                      -                                      -                                      

          ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษ ัทร่วมและกิจการร่วมคา้ 14,838,783.07                    32,661,104.81                    -                                      -                                      

          ดอกเบ้ียรับ (941,162.85)                        (661,409.04)                        (1,870,115.87)                     (874,783.60)                        

          ดอกเบ้ียจ่าย 9,305,598.79                      9,051,261.91                      9,289,897.74                      9,051,261.91                      

     กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพย์และหน้ีสินดาํเนินงาน 22,194,755.78                    5,662,522.84                      38,184,582.44                    2,392,495.42                      

         (เพิ่ม ข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (4,555,448.06)                     (47,419.91)                          (4,865,972.73)                     (1,453,678.44)                     

         (เพิ่ม ข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 30,299,968.47                    (60,150,213.34)                   44,588,487.44                    (51,688,418.22)                   

         (เพิ่ม ข้ึน)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 671,193.73                         (19,582,818.62)                   781,490.00                         (19,492,000.00)                   

         เพิ่ม ข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,404,535.34                      1,324,766.91                      875,922.44                         2,618,940.71                      

         เพิ่ม ข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (26,166,874.57)                   32,595,335.44                    (39,436,710.04)                   27,489,227.54                    

         เพิ่ม ข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีกรมสรรพากร (377,380.69)                        167,359.15                         (559,526.58)                        167,359.15                         

         เพิ่ม ข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (19,027.06)                          (181,799.90)                        (19,027.06)                          (181,799.90)                        

         เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 24,451,722.94                    (40,212,267.43)                   39,549,245.91                    (40,147,873.74)                   

         เงินสดรับดอกเบ้ีย 930,494.49                         625,996.06                         1,877,768.85                      732,683.34                         

         เงินสดรับภาษีเงินได ้ 5,713,070.01                      -                                      5,713,070.01                      -                                      

         เงนิสดจ่ายภาษีเงินได ้ (10,204,018.54)                   (8,614,663.19)                     (9,531,434.55)                     (8,614,663.19)                     

                   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 20,891,268.90                    (48,200,934.56)                   37,608,650.22                    (48,029,853.59)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2559

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

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

                                                           (นางสาวพรทิพย์ แซ่ล้ิม )                                                                                      (นางสาวเนติรัด สังข์งาม )
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,637,062.18)                     (24,447,039.91)                   (1,160,698.82)                     (22,631,278.69)                   

         เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,823,702.68                      1,616,822.43                      4,848,854.58                      1,616,822.43                      

         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่ มีตวัตน (1,740,162.80)                     (1,947,846.99)                     -                                      (858,105.31)                        

         เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษ ัทร่วม (8,000,000.00)                     -                                      (8,000,000.00)                     -                                      

         เงินสดจ่ายเงนิลงทุนในกิจการร่วมคา้ (6,205,050.45)                     -                                      (6,205,050.45)                     -                                      

         เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษ ัทย่อย -                                      -                                      (5,999,990.00)                     -                                      

         เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษ ัทร่วม 349,521.00                         -                                      349,521.00                         -                                      

         (เพิ่ม ข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ํ้าประกนั 20,051,482.30                    (3,228,842.50)                     20,051,482.30                    (3,228,842.50)                     

         เงินสดจ่ายเงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                      -                                      (11,000,000.00)                   (17,967,800.00)                   

                    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 5,642,430.55                      (28,006,906.97)                   (7,115,881.39)                     (43,069,204.07)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

         เพิ่ม ข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้มระยะส ั้น

               จากสถาบันการเงิน 15,931,588.47                    107,119,633.39                  15,931,588.47                    107,119,633.39                  

         เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่ มีอาํนาจควบคุม 5,549,247.59                      -                                      -                                      -                                      

         เพิ่ม ข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยื้มระยะส ั้นจากกิจการอ่ืน (136,529.06)                        136,529.06                         -                                      -                                      

         เงินสดจ่ายเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน (6,400,000.00)                     -                                      (6,400,000.00)                     -                                      

         เงินสดรับเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 30,000,000.00                    -                                      30,000,000.00                    -                                      

         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ ัญญาเช่าทางการเงิน (31,257,654.53)                   (28,086,957.69)                   (31,257,654.53)                   (28,086,957.69)                   

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินภายใตส้ ัญญาเช่าทางการเงิน (1,944,571.38)                     (4,724,467.25)                     (1,944,571.38)                     (4,079,134.43)                     

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (7,402,868.47)                     (4,079,134.43)                     (7,387,167.42)                     (4,724,467.25)                     

         เงินสดจ่ายเงินปันผล -                                      (9,994,850.79)                     -                                      (9,994,850.79)                     

                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 4,339,212.62                      60,370,752.29                    (1,057,804.86)                     60,234,223.23                    

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

          ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (742,961.11)                        383,451.33                         -                                      -                                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม ข้ึน(ลดลง)-สุทธิ              30,129,950.96                    (15,453,637.91)                   29,434,963.97                    (30,864,834.43)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 68,555,975.72                    84,009,613.63                    42,167,613.97                    73,032,448.40                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 26.1 98,685,926.68                    68,555,975.72                    71,602,577.94                    42,167,613.97                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

งบการเงินรวม

                                                   (นางสาวพรทิพย์ แซ่ล้ิม )                                                                                       (นางสาวเนติรัด สังข์งาม )

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2559
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บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษัท  เอ็นซีแอล  อินเตอร์เนชั่นแนล  โ ลจิสติกส์  จํากัด(มหาชน ) เป็นบริษัทจํากัดมหาชนซ่ึงจัดตั้ ง                    
ในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  โ ดยมีสํานักงานตั้ งอยู่เลขท่ี 56/9-10 
ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)  ดาํเนินธุรกิจหลักเก่ียวกบัการให้บริการขนส่งและ 
ขนถ่ายสินคา้ทางบก ให้บริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรรวมถึงให้บริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน  
 

บริษัทจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท 
โดยจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ .ศ. 2543 
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติให้ประกาศใชแ้ลว้ 
และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับ ตลาดทุนว่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้       
บางรายการท่ีไดอ้ธิบายในนโยบายการบญัชีท่ีจะกล่าวต่อไป 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ฝ่ายบริหาร
ประมาณการและกาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ี
เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลข
ประมาณการขึ้นจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุด 

 

งบการเงินน้ีนําเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใ ช้ใ นประเทศไทยและจัดทําเป็นภาษาไทย             
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 



 
 

ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                          ลงช่ือ......................................................กรรมการ 
                   (นางสาวพรทิพย ์ แซ่ล้ิม)                                                                     (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 

15
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ีกับงบการเงินท่ีมี                 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559  เป็นตน้ไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
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  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ตน้ทุนการกูยื้ม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
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  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
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  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ขอ้จาํกัดสินทรัพยต์ามโครงการผลประโ ยชน์  ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี  

สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใ ช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 21 เร่ือง  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมการดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  รายได ้- รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 

 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้กบังบการเงินในงวดปัจจุบนั          
และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั 

 

นอกจากน้ี  สภาวิชาชีพบญัชียงัไดป้ระกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกบังบการเงินใน  
งวดอนาคต  ดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบการเงินรวม 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การร่วมการงาน 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การวดัมูลค่ายุติธรรม 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาเช่า 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  รายได ้ 1 มกราคม 2560 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ตน้ทุนการกูยื้ม 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กาํไรต่อหุน้ 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2560 
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  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เกษตรกรรม 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใ ช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

การดาํเนินงาน 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  รายได ้- รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบับริการโฆษณา 1 มกราคม 2560 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 1 มกราคม 2560 
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง  แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดใหเ้คร่ืองมือทางการ

เงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 1 มกราคม 2560 
 

กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้กับงบการเงินในงวดอนาคต 
ก่อนวนัถือปฏิบติั  และฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมนาํมา 
 ถือปฏิบติั 
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3. หลกัการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย  บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการ
เก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อย  และมีความสามารถท่ีจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอาํนาจเหนือ   บริษทั
ย่อย  งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุดลง 

 

งบการเงินรวมน้ีจัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย  (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) โดยมีโครงสร้างของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

  จดทะเบียน อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

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 - 

 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน 
รวมน้ีแลว้ 

 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนโดยมีวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้ งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท 
โดยใช้อัตราแลกเป ล่ียน  ณ  วัน ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท 
โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน  ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ
“องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4. นโยบายการบญัชี 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

สําหรับเพ่ือการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ          
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีกาํหนดถอนเม่ือซ้ือภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า และ
ปราศจากภาระผกูพนั 

 

4.2 ลูกหน้ีการคา้  
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคาํนวณจาก     
ร้อยละของลูกหน้ีโดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่
 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  มูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
เม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ 
สามารถระบุได ้

 

4.3 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
(ถา้มี)  และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
(ถา้มี)  และเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้ท่ีแตกต่างไปจากนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัจะ
ถูกเปล่ียนใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีใชโ้ ดยกลุ่มบริษทั  และงบการเงินของบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้
จดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทั 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนหลงัหักค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน 
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4.4 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่า 
ของสินทรัพยว์ดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนโดยรวมตน้ทุนในการทาํรายการและวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการดว้ย
วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษทัถือครองไวเ้พ่ือใชใ้นการจาํหน่ายสินคา้  เพ่ือใหบ้ริการและ
เพ่ือใชใ้นการบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีกลุ่มบริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในการจําหน่ายสินค้า  เพ่ือให้บริการและเพ่ือใช้ใน                
การบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ราคาทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ยราคาซ้ือรวมอากรขาเขา้และภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ไดห้ลงัหักส่วนลดการคา้
และจาํนวนท่ีไดรั้บคืนจากผูข้าย  ตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเพ่ือใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ี
พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ประมาณการเบ้ืองต้นสําหรับต้นทุนในการร้ือขนยา้ยและบูรณะสถานท่ีตั้ ง
สินทรัพยน์ั้น  รวมถึงตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขใน
การรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 

กลุ่มบริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยทุ์กประเภท ยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างก่อสร้าง 
โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านท่ีประมาณไวข้องสินทรัพยด์งัน้ี 

   
อาคารสาํนกังานและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์          3 -   5  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 20 ปี 

 

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์
จะไดรั้บการทบทวนทุก ๆ ส้ินปีบญัชี 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นจะถูกรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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4.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนท่ีกลุ่มบริษัทซ้ือมาแสดงในราคาทุนหัก               
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อด้อยค่า(ถ้ามี)  โดยจะตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวิธีเส้นตรงตาม 
อายกุารใชง้าน 10 ปี 

  

4.7 สญัญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว  
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิทธิการเป็นเจา้ของ
เม่ือสัญญาส้ินสุดจะคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บั
ผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ี
ไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่านั้น 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้กบั         
ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 

กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินและตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกบัสินทรัพยถ์าวรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั 
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4.8 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ซ่ึงจําเป็นต้องใช ้
ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถนาํสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือนาํไปขายจะถูกรับรู้รวม
เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย 

 

รายได้ท่ีเกิดจากการนําเงินกู้ยืมท่ีกู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพยท่ี์เข้าเง่ือนไขไปลงทุนชั่วคราว 
 จะนาํไปหกัออกจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึน 
 

4.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัตลอดจนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนั 
ส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจไม่สามารถไดรั้บ
ประโยชน์คืนกลบัมา กลุ่มบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เป็นผลต่างราคาตามบญัชีท่ีสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงคือจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเม่ือเทียบกบั
มูลค่าจากการใช้สินทรัพยถู์กจดักลุ่มให้อยู่กลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจาก 
กลุ่มอ่ืนเพ่ือประโยชนใ์นการประเมินพิจารณาเร่ืองการดอ้ยค่า  

  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ีสินทรัพย์
นั้นเคยตีราคาเพ่ิม  และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่ต่อไปหรือ
เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนหรือนาํไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

 

4.10 ประมาณการหน้ีสิน 
   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนั
ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัและสามารถประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ี
จะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายประมาณการ
หน้ีสินไปแลว้ 
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4.11   ประมาณการร้ือถอน 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือลานจอดรถด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการของต้นทุน 
ค่าร้ือถอนท่ีจะเกิดข้ึน ณ วนัส้ินสุดสัญญา หน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่าร้ือถอนในอนาคต 
โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาร้ือถอนและอตัราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการของตน้ทุน 
ค่าร้ือถอนโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีประมาณข้ึนโดยผูบ้ริหาร และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนส่วนปรับปรุงลานจอดรถ 

 

4.12 การรับรู้รายได ้
  

รายไดจ้ากการให้บริการบริหารจดัการขนส่งสินคา้ขาออก รับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้ลงเรือเรียบร้อยแลว้  
รายได้จากการให้บริการบริหารจดัการขนส่งสินคา้ขาเขา้ รับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบใบสั่งจ่ายสินคา้ (D/O) ให้แก่ลูกคา้  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่ง รับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูรั้บท่ีจุดหมายปลายทาง 

 

รายได้จากการให้บริการรับฝากและจัดการสินคา้และให้บริการนําเขา้ออกของผ่านพิธีการกรมศุลกากร 
รับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

 

รายไดค้่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาํระ 
 

4.13 ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงาน                
และบริษทัโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูบ้ริหารกองทุน
อิสระ     เงินสมทบท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายเขา้กองทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึน 
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ผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผู ้เช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในการประมาณการจาํนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชน์
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อกาํหนด
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวข้อง          
โดยตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  และผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการวดัมูลค่าหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานใหม่จะ
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะโอนเขา้กาํไรสะสมตามลาํดบั  โดยจะไม่ทาํการจดัประเภทเขา้กาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั   

 

4.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ี
ท่ีเกิดรายการ  และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
และท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 

4.15 ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบันท่ียงัไม่ได้จ่ายชําระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 
และในกรณีท่ีจาํนวนภาษีท่ีไดช้าํระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมากกว่าภาษีท่ีตอ้งชาํระสําหรับงวดนั้น  กลุ่มบริษทัจะรับรู้
ส่วนท่ีจ่ายชาํระเกินดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ ยกเวน้
กรณีท่ีหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนั้ นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการ 
ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น  และกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากบัจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้กัภาษีได ้ ยกเวน้กรณีท่ีสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตัดบัญชีนั้ นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ 
กาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น 
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กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ 
ท่ี เก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ยกเว้นกรณีท่ีกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลา 
ในการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่มีการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้ และกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีทุกรายการท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะ
มีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกลแ้ละจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราว
มาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัโดยใช้อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช้อยู่ภายใน 
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  และวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสําหรับงวดท่ีกลุ่มบริษทั 
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  และวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
ดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและ 
นาํไปรวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด  ยกเวน้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการท่ีรับรู้ในกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน
หรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาษีเงินไดด้งักล่าวในกาํไรขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน  
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและ 
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
และเกณฑก์ารวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของ
รายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

 

4.17 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐาน
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน  ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนั้น 
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 อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลือสําหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ                   
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อนหรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือ           
ไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 

สญัญาเช่าการเงิน/สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาและประเมินขอบเขตของ
ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงได้รับจากสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาแลว้พบว่า ความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผูเ้ช่า  สญัญาเช่าดงักล่าวจดัเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

 

ผลประโยชนพ์นกังาน 
 

หน้ีสินตามโ ครงการผลประโ ยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ  ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน    
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 
5. รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ซ่ึงกระทําผ่านบริษัทท่ีทําหน้าท่ีถือหุ้น  บริษัทย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน     
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัรวมความถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับกิจการ          
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผูบ้ริหารสําคัญท่ีเป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้ ง        
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซ่ึงมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและ                     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2559  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ  ครอบครัวพัวถาวรสกุล   ซ่ึงถือหุ้นรวมกัน               
ร้อยละ 49.64 (2558 : ร้อยละ 50.53) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้หลกัหรือกรรมการ
ถือเป็นรายการระหว่างกนักบับริษทั 
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ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัระหว่างบริษทักบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีการคา้     
บริษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 43,284.90 15,559.17 43,284.90 15,559.17 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั - - 112,621.78 - 
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - 3,631,496.05 432,999.70 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 290,521.77 - 290,521.77 - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 3,533.00 - 3,533.00 - 
Legend Shipping PTE Ltd. 1,291,582.42 - 24,266.17 - 
Legend Shipping (India) LLP 1,444,099.38 - 641,858.40 - 
Legacy Tank PTE Ltd. 711,396.45 - - - 
           รวมลูกหน้ีการคา้ 3,784,417.92 15,559.17 4,747,582.07 448,558.87 

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

     

เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ     
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 45,418.04 - 45,418.04 - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 1,500.00 - 1,500.00 - 
บริษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 153,757.00 28,330.21 153,757.00 
         รวม 46,918.04 153,757.00 75,248.25 153,757.00 

เงินรับแทน     
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - 509,513.69 973,258.82 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั - - 78,684.28 - 
         รวม - - 588,197.97 973,258.82 
     

ค่าเช่าคา้งรับ     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 810,000.00 - 810,000.00 - 

     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - 88,851.94 106,687.29 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั - - 139,549.19 - 
         รวม - - 228,401.13 106,687.29 
         รวมลูกหน้ีอื่น 1,501,866.96 153,757.00 2,346,796.27 1,233,703.11 
                  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 5,286,284.88 169,316.17 7,094,378.34 1,682,261.98 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
     

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั     
     บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั     
     ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
     ใหกู้เ้พ่ิมในระหว่างงวด - - 11,000,000.00 - 
     รับชาํระในระหว่างวด - - - - 
     ยอดคงเหลือปลายงวด - - 11,000,000.00 - 
     

     บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั     
     ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 

     ใหกู้เ้พ่ิมในระหวา่งงวด 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 

     รับชาํระในระหวา่งวด (10,000,000.00) - (10,000,000.00) - 

     ยอดคงเหลือปลายงวด - - - - 
     

   NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.     
    ยอดคงเหลือตน้งวด - - 17,961,650.00 - 
    ใหกู้เ้พ่ิมในระหว่างงวด - - - 17,967,800.00 
    โ อนออกไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - (8,942,185.22) - 
    ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน - - (182,559.80) (6,150.00) 
    ยอดคงเหลือปลายงวด - - 8,836,904.98 17,961,650.00 
          รวม - - 19,836,904.98 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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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เจา้หน้ีการคา้     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 816,507.20 - 816,507.20 - 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั - - 97,679.33 - 
Legend Shipping PTE Ltd. 1,281,599.35 - 2,067.98 - 
Legend Shipping (India) LLP 809,973.44 - - - 
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. - - 1,751,098.96 967,173.80 
           รวมเจ้าหน้ีการคา้ 2,908,079.99 - 2,667,353.47 967,173.80 

     

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

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
กรรมการ 798,216.28 - 798,216.28 - 

     

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

ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย     
กรรมการ - 340,000.00 - 340,000.00 
     

เช็คคา้งจ่าย     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 248,836.60 - 248,836.60 - 
           รวมเจ้าหน้ีอื่น 1,047,052.88 1,543,414.51 1,047,052.88 1,870,414.51 
           รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 3,955,132.87 1,543,414.51 3,714,406.35 2,837,588.31 
     

เงินกูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

Transoffshore Logistics Pte.Ltd.*     

ยอดคงเหลือตน้งวด 136,529.06 - - - 
ใหกู้เ้พ่ิมในระหวา่งงวด - 136,529.06 - - 
จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (136,529.06) - - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - 136,529.06 - - 

     

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     
กรรมการ - 15,716,159.00 - 15,716,159.00 

 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2559 และ 2558 บริษัทได้ใ ห้บริษัทย่อยแห่งหน่ึงใ นประเทศสิงคโ ปร์กู้ยืมใ นรูป 
สญัญาเงินกูยื้มอายุ 1 ปีโดยคิดดอกเบี้ยระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดใ้ห้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศกูยื้มในรูปสัญญาเงินกู้ยืมอายุ 3 เดือน 
โดยคิดดอกเบี้ยระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ใ ห้กิจการร่วมค้าแห่งหน่ึงในประเทศไทยกู้ยืมในรูปสัญญาเงินกู้ยืม 
อายุ 3 เดือนโดยคิดดอกเบี้ยระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี  

 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโ ปร์ได้กู ้ยืมเงินจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
ใ นประเทศสิ งคโ ป ร์โ ดยไ ม่มีก ารทําสัญญาและไ ม่มีก ารคิดดอก เบี้ ยระหว่างกัน  สํ าห รับ ปี ส้ิ น สุ ดวัน ท่ี 
 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระคืนเงินใหกู้ยื้มแลว้ทั้งจาํนวน 

 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั  
 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร     
    บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั  7,877,860.15  - 7,877,860.15 - 
    บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โ ลจิสติกส์ จาํกดั  4,797,232.46  - 4,797,232.46 - 
    Legend Shipping (India) LLP 11,740,894.04 - 8,176,095.28 - 
    Legend Shipping (Myanmar) 2,370,631.93 - 2,370,631.93 - 
    Legend Shipping PTE Ltd. 30,117,989.07 - 11,420,292.46 - 
    Legacy Tank PTE Ltd. 2,045,363.19 - 100,773.27 - 

NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 11,341,169.20 3,914,475.72 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. - 25,710,602.76 - 25,710,602.76 
บริษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 185,788.29 292,842.62 185,788.29 292,842.62 
           รวม 59,135,759.13 26,003,445.38 46,269,843.04 29,917,921.10 

   
 

 

รายไดค่้าเช่า     
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั - - 30,000.00 - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 14,492,842.11 - 14,492,842.11 - 
           รวม 14,492,842.11 - 14,522,842.11 - 
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    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
รายไดค่้าบริการ     
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั - - 800,000.00 - 

     

ดอกเบี้ยรับ     
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 461,019.37 - 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั - - 183,196.73 - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 294,774.59 - 294,774.59 - 

           รวม 294,774.59 - 938,990.69 - 
     

ตน้ทุนบริการ     
    บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 497,500.00 - 497,500.00 - 
    Legend Shipping (India) LLP 7,099,472.30 - 6,276,185.65 - 
    Legend Shipping (Myanmar) 8,714,008.06 - 5,471,424.37 - 
    Legend Shipping PTE Ltd. 8,147,266.70 - 3,667,371.93 - 

NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 9,102,623.54 13,613,211.76 
Legacy Tank PTE Ltd. 143,524.68 - 36,205.02 - 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. - 44,629,224.74 - 44,629,224.74 

           รวม 24,601,771.74 44,629,224.74 25,051,310.51 58,242,436.50 
     

ค่าเช่า     
กรรมการ - 720,000.00 - 720,000.00 
บุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 94,740.00 94,740.00 94,740.00 94,740.00 

           รวม 94,740.00 814,740.00 94,740.00 814,740.00 

 
5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 25,925,751.01 23,670,410.21 20,324,607.92 23,670,410.21 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 651,087.00 567,674.00 651,087.00 567,674.00 

 26,576,838.01 24,238,084.21 20,975,694.92 24,238,084.21 
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5.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์  
 

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. เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัย่อย 
Legend Shipping (India) LLP มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัย่อย 
Legend Shipping (Myanmar) มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัย่อย 
Legacy Tank PTE Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัย่อย 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.* ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารเป็นกรรมการ 
บริษทั ยูนิทรานส์ โกลบอล จาํกดั มีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั วีพี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จาํกดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

 

  * บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 
 

5.5 นโยบายการกาํหนดราคา  
 

รายการธุรกิจ นโยบายการกาํหนดราคา 
ซ้ือ-ขายทรัพยสิ์น ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ค่าขนส่งระหวา่งกนั ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดค่้าบริการ ราคาทุน + 10% - 30% 
ค่าเช่าอาคารเพ่ือจดัเกบ็เอกสาร ราคาตามสญัญาเช่า 
ค่าเช่ายานพาหนะ(หวัลากและหางพ่วง) ตน้ทุน + 20% - 60% 
ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระ  
รายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาตามสญัญา 
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5.6 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารจาํนวน 1 สัญญากบับุคคลใกลชิ้ดกรรมการ
เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุไดบ้ริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 2 สัญญากบักิจการร่วมคา้
แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี กิจการร่วมคา้มีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 250,000.00 บาทในช่วง 6 เดือนแรก
ของสญัญาและหลงัจากนั้นจ่ายค่าเช่าเดือนละ 270,000.00 บาท 

 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาเช่าช่วงอาคารสํานักงานกับกิจการร่วมค้า 
จาํนวน 1 สญัญาเป็นระยะเวลา 3 ปี บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 45,000.00 บาทในช่วง 6 เดือนแรก
ของสญัญาและหลงัจากนั้นจ่ายค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาบริหารจดัการจาํนวน 1 สัญญากบับริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 100,000.00 บาท  
 
ใ นระหว่างปี  2558 บริษัทได้ทําสัญญาบริการขนส่งทางเรือกับบริษัทร่วมท่ีประเทศสิงค์โ ปร์จํานวน                    

1 สัญญา บริษัทมีภาระผูกพันต้องแบ่งค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 ของกําไรขั้นต้นจากการขนส่งสําหรับ               
การขนส่งท่ีบริษทัร่วมเป็นผูจ้ดัหาลูกคา้มาใหบ้ริษทั ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไดย้กเลิกการใหบ้ริการดงักล่าวแลว้ 
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6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1,313,765.31  15,559.17 2,217,149.81 137,182.89 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน  984,451.42  - 1,864,307.69 311,375.98 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน  84,064.55  - - - 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน  716,087.18  - 666,124.57 - 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน  -    - - - 

         รวม 3,098,368.46 15,559.17 4,747,582.07 448,558.87 
ลูกหน้ีอื่น 1,467,719.25  - 1,398,197.97 973,258.82 
เงินทดรองจ่ายพิธีการ  75,248.25  153,757.00 75,248.25 153,757.00 
ลูกหน้ีค่าทรัพยสิ์น  644,948.92  - 644,948.92 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 228,401.13 106,687.29 
         รวม 5,286,284.88 169,316.17 7,094,378.34 1,682,261.98 

 

เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,457.91 153,757.00 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 67,790.34 - 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน - - 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน - - 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - - 

            รวม 75,248.25 153,757.00 
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7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีการคา้     
เช็ครับลงวนัที่ล่วงหนา้ 1,213,101.38 1,406,135.41 1,141,499.86 1,406,135.41 
ลูกหน้ีการคา้ 124,840,433.04 152,779,738.29 104,330,509.64 144,994,264.48 

         รวม  126,053,534.42  154,185,873.70 105,472,009.50 146,400,399.89 
หกั   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (9,685,488.56) (7,729,590.42) (9,685,488.56) (7,729,590.42) 
         สุทธิ 116,368,045.86 146,456,283.28 95,786,520.94 138,670,809.47 
ลูกหน้ีอื่น     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ  7,038,214.67  10,837,721.37  7,038,214.67  10,837,721.37 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (14,748.21) (1,549.41)  (14,748.21) (1,549.41) 

           สุทธิ  7,023,466.46  10,836,171.96  7,023,466.46  10,836,171.96 
ลูกหน้ีอื่น  5,165,755.66  5,230,288.76  2,254,719.66  4,448,282.22 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (87,418.16) (87,418.16)  (87,418.16) (87,418.16) 

           สุทธิ  5,078,337.50  5,142,870.60  2,167,301.50  4,360,864.06 
เงินมดัจาํ  4,596,007.00  1,381,819.40  4,596,007.00  1,381,819.40 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้  306,801.39  2,596,823.47  139,989.86  2,596,823.47 

         รวมลูกหน้ีอื่น  17,004,612.35  19,957,685.43 13,926,764.82 19,175,678.89 
            รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  133,372,658.21  166,413,968.71 109,713,285.76 157,846,488.36 
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ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืนจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  65,905,970.23  79,860,788.40 54,912,931.00 76,128,364.67 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน  39,260,134.36  53,527,779.79 30,504,552.38 49,984,021.37 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน  2,400,112.99  3,779,940.37 1,648,345.89 3,270,648.71 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน  2,436,002.85  7,931,846.77 2,354,866.24 7,931,846.77 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน  16,051,313.99  9,085,518.37 16,051,313.99 9,085,518.37 

           รวม  126,053,534.42  154,185,873.70 105,472,009.50 146,400,399.89 
หกั   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (9,685,488.56) (7,729,590.42) (9,685,488.56) (7,729,590.42) 

           สุทธิ  116,368,045.86  146,456,283.28 95,786,520.94 138,670,809.47 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี (7,729,590.42) (9,985,845.29) 
ตั้งเพิม่ในระหวา่งปี (1,883,232.78) (631,034.79) 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี - 2,887,289.66 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (72,665.36) - 
ยอดคงเหลือปลายปี (9,685,488.56) (7,729,590.42) 
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เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,398,826.89 6,066,589.83 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,508,069.65 4,755,902.89 

คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 38,650.10 9,659.44 

คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน 77,919.82 4,019.80 

คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 14,748.21 1,549.41 

            รวม 7,038,214.67 10,837,721.37 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (14,748.21) (1,549.41) 

           สุทธิ 7,023,466.46 10,836,171.96 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ – กิจการอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

ยอดคงเหลือตน้ปี (1,549.41) (1,549.41) 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี (13,198.80) - 

ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (14,748.21) (1,549.41) 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558    มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี (87,418.16) (87,418.16) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี - - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (87,418.16) (87,418.16) 
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ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั 
 

บริษทัมีนโยบายตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ 100 ของยอดลูกหน้ีท่ีลูกหน้ีรายนั้น ๆ ไม่มีการติดต่อ
กบับริษทัอีกต่อไป  และคา้งชาํระมากกว่า 181 วนั (กรณีมีลูกหน้ีการคา้คงเหลือมากกว่าเจา้หน้ีการคา้ในรายเดียวกนั 
จะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีการคา้หลงัหกัลบดว้ยยอดเจา้หน้ีการคา้) 

 
8. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 

 
ทั้งจาํนวนเป็นเงินฝากธนาคารท่ีบริษทันาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) อตัราร้อยละ (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษัทร่วมแต่ละรายทีมี่สาระสําคญั          

บริษทั เกรซ วอ
เทอร์ เมด จาํกดั 

ผลิตนํ้ ายาฟอกไต ไทย 18.00 - 44.44% - 7.59 - 8.00 - 

   (หน่วย: ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร์) อตัราร้อยละ (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษัทร่วมแต่ละรายทีไ่ม่มีสาระสําคญั          

Transoffshore    
Logistics Pte.Ltd.    

ใหบ้ริการจดัการระบบ              
โลจิสติกส์(Logistics Provider) 

สิงคโปร์ 1.00 1.00 22.22% 22.22% - - - 32.75 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า      - - - (32.75) 

       สุทธิ      7.59 - 8.00 - 
 

เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัใน Transoffshore Logistics Pte. Ltd. จาํนวน 222,222 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 147.38 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.22 ของทุนเรียกชาํระแลว้จากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัดงักล่าว    
โดยบริษทัไดม้อบหมายตวัแทนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ไดมี้มติเห็นชอบใน
การขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทั  Transoffshore Logistics Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโ์ปร์ 
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมแต่ละรายท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั. 
 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวียน 4,266,285.56 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 14,805,123.56 - 

   
หน้ีสินหมุนเวียน 1,987,628.79 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,492,192.83 - 

 

  (หน่วย : บาท) 
 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั. 
 2559 2558 
รายได ้ 2,706,900.28 - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ขาดทุนเบด็เสร็จ (915,419.67) - 
   
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - - 

 

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีท่ีบันทึกบัญชีโ ดยวิธีส่วนได้เสี ยใ น 
งบการเงินรวม มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั. 
 2559 2558 

สินทรัพยสุ์ทธิ 17,084,580.33 - 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 44.44% - 

   
ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทั 7,593,146.81 - 
รายการปรับปรุงเพ่ือการบันทึกบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย - - 
ค่าความนิยม  - - 
ราคาตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7,593,146.81 - 
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10. เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 
 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

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

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
กิจการร่วมค้าแต่ละรายที่มีสาระสําคญั          
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ 
   โ ลจิสติกส์ จาํกดั 

ใหบ้ริการขนส่ง
ทางบก 

ประเทศไทย  
290.00 

 
- 

 
43.48% 

 
- 

 
112.72 

 
- 

 
127.15 

 
- 

 

ใ น เดือนมกราคม  2559  บ ริษัท ไ ด้ ซ้ือ หุ้ นส ามัญใ นบ ริษัท  เอส เอส เค  อิน เตอ ร์โ ล จิส ติกส์  จํากัด  
จาํนวน 50,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนเรียกชาํระแล้ว ต่อมาในเดือน
มิถุนายน 2559 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดัไดมี้การเพ่ิมทุนจากจาํนวน 1.00 ลา้นบาทเป็นจาํนวน 290.00 
ล้านบาทและบริษัทไ ด้ซ้ือ หุ้นสามัญใ นส่วนท่ี เพ่ิมข้ึนจํานวน  12,664,999 หุ้น  ใ นราคาหุ้นละ  10 .00  บาท  
คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 43.48 โดยบริษทัตกลงบริหารงานในลกัษณะการควบคุมกิจการร่วมกนักบัผูร่้วมทุนอีกฝ่าย
หน่ึงของบริษทัดงักล่าว 

 

ขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้แต่ละรายท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 
 2559 
สินทรัพยห์มุนเวียน 34,615,105.78 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 340,660,265.05 

  
หน้ีสินหมุนเวียน 46,067,930.70 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 67,613,872.86 

  
จํานวนเงนิของสินทรัพย์และหนีสิ้นข้างต้นได้รวมรายการดังต่อไปนีแ้ล้ว  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,146,654.97 
หน้ิสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีและประมาณการหน้ีสิน) 22,903,591.18 
หน้ิสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีและประมาณการหน้ีสิน) 66,097,932.32 
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ขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้แต่ละรายท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 
 2559 
รายได ้ 129,019,651.35 
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (28,406,432.73) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 
กาํไรเบด็เสร็จ (28,406,432.73) 

  
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ - 

  
จํานวนเงนิของรายได้และกําไรข้างต้นได้รวมรายการดังต่อไปนีแ้ล้ว  
รายไดด้อกเบ้ีย 17,429.37 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,682,010.56 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,745,307.48 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 261,662.54 

 

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีท่ีบันทึกบัญชีโ ดยวิธีส่วนได้เสียใ น                
งบการเงินรวม มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 
 2559 

สินทรัพยสุ์ทธิ 261,593,567.27 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 43.48% 
  
ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทั 114,695,239.53 
รายการปรับปรุงเพ่ือการบันทึกบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย  
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (1,977,179.41) 
ราคาตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 112,718,060.12 
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11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   บริษัทย่อยทีไ่ม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม         

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 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   บริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคญั         
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง 
   (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) 

ประเทศไทย 

10.00 - 60.00 - 6.00 - - - 
 

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

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   บริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคญั         

Legacy Asia Capital 
Pte. Ltd. 

ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) 

ประเทศ 
สิงคโปร์ 

0.20 - 70.00 - 3.61 - - - 
 รวม      27.41 12.47 - - 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริษทัย่อยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือบริษทั 
(หน่วย : ลา้นบาท) 
ทุนชาํระแลว้ 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 
(%) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลกาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็น
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่

มีอาํนาจควบคุม 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษทัย่อยท่ีมส่ีวนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั       
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั 10.00 - 40.00 - (3.06) - (7.06) - 

ช่ือบริษทั 
(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

ทุนชาํระแลว้ 
สดัส่วนเงินลงทุน 

(%) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลกาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็น
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่

มีอาํนาจควบคุม 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 0.20 - 30.00 - 1.30 - (0.25) - 
     (1.76) - (7.31) - 
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ขอ้มูลทางการเงินก่อนตดัรายการระหว่างกนัของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 
 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวียน 14,741,372.96 - 5,236,577.84 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,378,043.33 - - - 
     

หน้ีสินหมุนเวียน 25,760,329.01 - 696,870.31 - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน - - - - 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทั (4,584,547.63) - 3,239,640.96 - 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,056,365.09) - 1,300,066.57 - 
 

 (หน่วย : บาท) 
 บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 
 2559 2558 2559 2558 
รายได ้ 81,236,327.76 - 1,739,126.63 - 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (17,640,912.72) - (755,077.77) - 

กาํไร(ขาดทุน)หลงัภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - - - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น - - - - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม (17,640,912.72) - (755,077.77) - 
     

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - 
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12. อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง รวม 
ราคาทุน:   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - - - 
โอนเขา้มาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 56,704,970.72 22,173,423.28 78,878,394.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 56,704,970.72 22,173,423.28 78,878,394.00 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - - - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (791,761.45) (886,939.46) (1,678,700.91) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (791,761.45) (886,939.46) (1,678,700.91) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 55,913,209.27 21,286,483.82 77,199,693.09 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  1,678,700.91 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้จดจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างราคาทุน  78.88 ล้านบาท 
เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในวงเงิน 510.00 ลา้นบาท  

 

ในวนัท่ี 27 มกราคม 2560 บริษทั ท่ีปรึกษา เฟิร์สสตาร์ จาํกดั ในฐานะผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินราคา
ท่ีดินของบริษัทด้วยวิธีรายได้ (ทั้ งน้ีไ ด้คํานึงถึงเกณฑ์การใ ช้ท่ี ดินใ ห้ เกิดประโ ยชน์สู งสุดและดีท่ีสุดแล้ว) 
โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละอตัราการเติบโตของรายไดพ้บว่าท่ีดินมีมูลค่า
ยุติธรรมจาํนวน 76.90 ลา้นบาท 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม  กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 : เป็นขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ิสินอย่างเดียวกนัและบริษทั
สามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัที่วดัมูลค่า 

ระดบั 2 : เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 

รายการสินทรัพย/์หน้ิสิน มูลค่ายติุธรรม 
ลาํดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรม 
เทคนิคการประเมิน

มูลค่า 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม 
ท่ีจดัประเภทในระดบั 2 และระดบั 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม 

     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 76.90 ระดบั 3 
วิธีรายได ้

(Income approach) 
อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไ ด้ค่าเช่าท่ีประมาณร้อยละ  7  - 10  และ 
อตัราคิดลดร้อยละ 10 - 12 
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม (หน่วย : บาท) 

 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ 

เครื่องใชส้าํนกังาน 
และตกแต่ง 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559   57,738,548.91   24,909,311.33   202,610,134.37   14,797,696.36   22,913,099.05  322,968,790.02 

ซื้อเพิ่ม - 987,570.00  - 2,663,776.68  - 3,651,346.68 
โอนเขา้ 5,380,274.72 16,792,760.28 - 719,229.00 - 22,892,264.00 
โอนออก - - - - (22,892,264.00) (22,892,264.00) 
จาํหน่าย (121,473.93) (928,056.09)         (5,851,490.00) (2,839,309.15)  - (9,740,329.17) 
ตดัจาํหน่าย - - - (625,633.45) - (625,633.45) 
โอนออกไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (56,704,970.72) (22,173,423.28) - -  - (78,878,394.00) 
โอนออกไปเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - - (179,754,572.83) - - (179,754,572.83) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - 75,476.52 (20,835.05) 54,641.47 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  6,292,378.98 19,588,162.24 17,004,071.54 14,791,235.96 - 57,675,848.72 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  (266,402.02)  (10,984,615.69)  (51,795,684.61)  (9,016,563.37)  -  (72,063,265.69) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  (352,659.93) (670,188.38) (8,736,012.85) (1,294,161.52) - (11,053,022.68) 
จาํหน่าย 34,585.07 91,392.39 3,457,317.17 1,587,810.44 - 5,171,105.07 
ตดัจาํหน่าย - - - 621,335.98 - 621,335.98 
โอนออกไปเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - - 47,853,736.90 - - 47,853,736.90 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (114,149.72) - (114,149.72) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 (584,476.88) (11,563,411.68) (9,220,643.39) (8,215,728.19) - (29,584,260.14) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 5,707,902.10 8,024,750.56 7,783,428.15 6,575,507.77 - 28,091,588.58 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559      11,053,022.68 
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 งบการเงินรวม (หน่วย : บาท) 

 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ 

เครื่องใชส้าํนกังาน 
และตกแต่ง 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558   47,383,001.36  20,086,661.74   169,069,835.65   11,652,485.50   22,888,119.90   271,080,104.15 
ซื้อเพิ่ม  10,788,696.00   4,520,663.00   38,592,149.56   3,798,409.35   795,177.25   58,495,095.16  
โอนเขา้  -  795,177.25   -  -  -  795,177.25  
โอนออก  -  -  -  -  (795,177.25)  (795,177.25) 
จาํหน่าย  -  -  (5,051,850.84)  -  -  (5,051,850.84) 
ตดัจาํหน่าย  (433,148.45)  (493,190.66)  -  (667,346.53)  -  (1,593,685.64) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -   -  -  14,148.04   24,979.15   39,127.19  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558   57,738,548.91   24,909,311.33   202,610,134.37   14,797,696.36   22,913,099.05   322,968,790.02  

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558  (123,220.17) (10,138,814.60) (38,792,279.38)  (7,230,755.39) - (56,285,069.54) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  (299,750.08)  (933,263.58)  (16,464,930.57)  (2,441,609.91)  -  (20,139,554.14) 
จาํหน่าย  -  -  3,461,525.34   -  -  3,461,525.34  
ตดัจาํหน่าย  156,568.23   87,462.49   -  667,168.52   -  911,199.24  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  -  -  (11,366.59)  -  (11,366.59) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  (266,402.02)  (10,984,615.69)  (51,795,684.61)  (9,016,563.37)  -  (72,063,265.69) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  57,472,146.89   13,924,695.64   150,814,449.76   5,781,132.99   22,913,099.05   250,905,524.33  

       
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558      20,139,554.14 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท) 

 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ 

เครื่องใชส้าํนกังาน 
และตกแต่ง 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559   57,738,548.91   24,504,291.68   202,610,134.37   12,973,470.83   22,173,035.00  319,999,480.79 
ซื้อเพิ่ม - - - 1,174,983.32 - 1,174,983.32 
โอนเขา้ 5,380,274.72 16,792,760.28 - - - 22,173,035.00 
โอนออก - - - - (22,173,035.00) (22,173,035.00) 
โอนออกไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (56,704,970.72) (22,173,423.28) - - - (78,878,394.00) 
โอนออกไปเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - - (179,754,572.83) - - (179,754,572.83) 
จาํหน่าย (121,473.93) (928,056.09) (5,851,490.00) (2,839,309.16) - (9,740,329.18) 
ตดัจาํหน่าย - - - (625,633.45) - (625,633.45) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  6,292,378.98 18,195,572.59 17,004,071.54 10,683,511.54 - 52,175,534.65 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 (266,402.02) (10,978,167.84) (51,795,684.61) (8,552,771.71) - (71,593,026.18) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี (352,659.93) (618,452.14) (8,736,012.85) (745,616.93) - (10,452,741.85) 
โอนออกไปเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - - 47,853,736.89 - - 47,853,736.89 
จาํหน่าย 34,585.07 91,392.39 3,457,317.18 1,587,810.44 - 5,171,105.08 
ตดัจาํหน่าย - - - 621,335.98 - 621,335.98 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 (584,476.88) (11,505,227.59) (9,220,643.39) (7,089,242.22) - (28,399,590.08) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 5,707,902.10 6,690,345.00 7,783,428.15 3,594,269.32 - 23,775,944.57 

       
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559      10,452,741.85 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท) 

 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ 

เครื่องใชส้าํนกังาน 
และตกแต่ง 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558   47,383,001.36   19,681,642.09  169,069,835.65   11,652,485.50   22,173,035.00  269,959,999.60 
ซื้อเพิ่ม  10,788,696.00   4,520,663.00   38,592,149.56   1,988,331.86   795,177.25  56,685,017.67 
โอนเขา้  -  795,177.25   -  -  -  795,177.25  
โอนออก - - - - (795,177.25) (795,177.25) 
จาํหน่าย - - (5,051,850.84) - - (5,051,850.84) 
ตดัจาํหน่าย (433,148.45) (493,190.66) - (667,346.53) - (1,593,685.64) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558   57,738,548.91   24,504,291.68   202,610,134.37   12,973,470.83   22,173,035.00  319,999,480.79 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558  (123,220.17)  (10,132,366.75)  (38,792,279.38)  (7,230,755.39) - (56,278,621.69) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี (299,750.08) (933,263.58) (16,464,930.57) (1,989,184.84) - (19,687,129.07) 
จาํหน่าย - - 3,461,525.34 - - 3,461,525.34 
ตดัจาํหน่าย 156,568.23 87,462.49 - 667,168.52 - 911,199.24 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (266,402.02) (10,978,167.84) (51,795,684.61) (8,552,771.71) - (71,593,026.18) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 57,472,146.89 13,526,123.84 150,814,449.76 4,420,699.12 22,173,035.00 248,406,454.61 

       
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558      19,687,129.07 



 
 

ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                          ลงช่ือ......................................................กรรมการ 
                     (นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)                                                                    (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 

50
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559   กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยซ่ึ์งคิดค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัใช้ดาํเนินงานอยู ่
ในราคาทุนจาํนวน 4.86 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : จาํนวน 4.43 ลา้นบาท) 

 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม   2559  กลุ่มบริษัทได้จดจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างราคาทุน  83.27 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม 2558 : จาํนวน 83.27 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงใน
วงเงิน 510.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : วงเงินจาํนวน 420.00 ลา้นบาท) 

 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์

และยานพาหนะมีราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 จํานวน 0.24 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : จํานวน 
 123.06 ลา้นบาท) 
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14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,763,112.18   2,930,756.00   6,693,868.18  
ซ้ือเพ่ิม 1,028,962.80 711,200.00 1,740,162.80 
จาํหน่าย - (602,756.00) (602,756.00) 
ตดัจาํหน่าย - (2,328,000.00) (2,328,000.00) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน (30,695.96)  (30,695.96) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 4,761,379.02 711,200.00 5,472,579.02 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  (1,724,344.08)  -  (1,724,344.08) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (891,482.30) - (891,482.30) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 10,329.11 -  10,329.11 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (2,605,497.27) -  (2,605,497.27) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - - - 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในระหวา่งปี (523,890.46) - (523,890.46) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 19,396.71 - 19,396.71 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (504,493.75) - (504,493.75) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,651,388.00 711,200.00 2,362,588.00 

 
 

 
 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   891,482.30 
 
 
 
 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,417,438.00 2,328,000.00 4,745,438.00 
ซ้ือเพ่ิม  1,345,674.18   602,756.00   1,948,430.18  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  3,763,112.18   2,930,756.00   6,693,868.18  

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (1,215,879.28) - (1,215,879.28) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (504,538.05)  -  (504,538.05) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (3,926.75) - (3,926.75) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  (1,724,344.08)  -  (1,724,344.08) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2,038,768.10   2,930,756.00   4,969,524.10  

 
 

 
 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   504,538.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 2,672,787.30 2,930,756.00 5,603,543.30 
จาํหน่าย - (602,756.00) (602,756.00) 
ตดัจาํหน่าย - (2,328,000.00) (2,328,000.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,672,787.30 - 2,672,787.30 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (1,560,961.16) - (1,560,961.16) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (534,628.57) - (534,628.57) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (2,095,589.73) - (2,095,589.73) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 577,197.57 - 577,197.57 

 
 

 

 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   534,628.57 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,417,438.00 2,328,000.00 4,745,438.00 
ซ้ือเพ่ิม 255,349.30 602,756.00 858,105.30 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,672,787.30 2,930,756.00 5,603,543.30 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (1,215,879.28) - (1,215,879.28) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (345,081.88) - (345,081.88) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (1,560,961.16) - (1,560,961.16) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,111,826.14 2,930,756.00 4,042,582.14 

 
 

 

 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   345,081.88 
 
15. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 
2558 มีดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  
 2558 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2558 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2559 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,051,846.31 - - 1,051,846.31 - - 1,051,846.31 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 63,416.90 (73,697.20) - (10,280.30) 75,619.12 (1,921.92) 63,416.90 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (5,385,118.74) (1,576,841.65) - (6,961,960.39) 6,961,960.39 - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 577,140.20 - - 577,140.20 252,305.03 - 829,445.23 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได ้
     รอการตดับญัชี 

 
(3,692,715.33) 

 
(1,650,538.85) 

 
- 

 
(5,343,254.18) 

 
7,289,884.54 

 
(1,921.92) 

 
1,944,708.44 

 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  
 2558 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2558 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2559 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,051,846.31 - - 1,051,846.31 - - 1,051,846.31 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 63,416.90 - - 63,416.90 - - 63,416.90 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (5,385,118.74) (1,576,841.65) - (6,961,960.39) 6,961,960.39 - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 577,140.20 - - 577,140.20 252,305.03 - 829,445.23 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได ้
     รอการตดับญัชี 

 
(3,692,715.33) 

 
(1,576,841.65) 

 
- 

 
(5,269,556.98)       

 
7,214,265.42 

 
- 

 
1,944,708.44 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

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

ผลแตกต่างชัว่คราว 6,085,489.12 4,954,930.30 12,635,569.12 11,505,010.30 
                     รวม 12,100,447.96 10,969,889.14 18,650,527.96 17,519,969.14 
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กลุ่มบริษัทแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีโ ดยหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับัญชีใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี 
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนัดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
จาํนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสินใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 
 

  
 

-สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,944,708.44 - 1,944,708.44 - 
-หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - (5,343,254.18) - (5,269,556.98) 
                     รวม 1,944,708.44 (5,343,254.18) 1,944,708.44 (5,269,556.98) 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั
ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    

- บริษทัร่วม 81,370.64 6,550,080.58 - - 
- บริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั 2,886,385.98 - - - 
- บริษทัย่อย 1,847,768.82 393,686.42 - - 

                     รวม 4,815,525.44 6,943,767.00 - - 

 
16. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 887,021.32 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น  204,874,534.27 189,829,967.12 

รวม 205,761,555.59 189,829,967.12 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นกบั
สถาบนัการเงินหลายแห่งวงเงินจาํนวน 360.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.58 - 6.30   ต่อปี  

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั  
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17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

เจ้าหน้ีการคา้ 59,347,703.38 73,543,432.31  45,112,979.19   72,387,733.54  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,257,883.85 12,411,281.04  8,171,050.92   11,954,151.13  
เจ้าหน้ีอื่น 7,638,969.22 9,669,893.49  5,925,976.31   6,038,602.79  
เงินปันผลคา้งจ่าย 5,149.21 5,149.21  5,149.21   5,149.21  
             รวม 77,249,705.66 95,629,756.05  59,215,155.63   90,385,636.67  

 
18.  หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

 

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
           (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 เจา้หน้ีตามสญัญา 

เช่าการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่าย    
 รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 8,028.00 (562.54) 7,465.46 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  - - - 

รวม 8,028.00 (562.54) 7,465.46 
 

         (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 เจา้หน้ีตามสญัญา 

เช่าการเงิน 
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 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาเช่าการเงินระยะยาวกบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพ่ือเช่าอุปกรณ์
และยานพาหนะจํานวน 1 สัญญา (31 ธันวาคม 2558 : จํานวน 83 สัญญา) สัญญาเช่ากําหนดชําระค่าเช่าเป็นงวด 
รายเดือน ๆ เดือนละ 8,028.00 บาท (31 ธันวาคม 2558 : ตั้งแต่เดือนละ 5,887.85 บาทถึงเดือนละ 443,345.80 บาท)  
โดยมีระยะเวลาการเช่า 5 ปี  (31 ธันวาคม 2558 : ระยะเวลาการเช่า 3 – 5 ปี) สัญญาเช่าดังกล่าวมีกรรมการของ 
กลุ่มบริษทัเป็นผูค้ ํ้ าประกนั กรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์และยานพาหนะดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัเม่ือ 
กลุ่มบริษทัไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัตดัจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จาํนวน         
1.94 ลา้นบาทและจาํนวน 4.08 ลา้นบาท โดยบนัทึกไวใ้นบญัชี “ตน้ทุนทางการเงิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตามลาํดบั 

 
19. เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23,600,000.00 - 
หกั  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (9,600,000.00) - 
               สุทธิ 14,000,000.00 - 

 

ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2559  กลุ่ มบ ริษัท มี เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงิน  30.00  ล้านบาท 
โ ดยมีอตัราดอกเบี้ ยร้อยละ 4.15 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้งวดละไม่ตํ่ากว่า 800,000.00 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 มียอดคา้งชาํระจาํนวน 23.60 ลา้นบาท  

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใชห้ลกัประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเงินกูยื้มระยาวมีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ไม่เกิน 1 ปี 9,600,000.00 - 
2 ปี – 5 ปี  14,000,000.00 - 

รวม 23,600,000.00 - 
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20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอาย ุ                  
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,928,667.00 2,885,701.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,147,368.67 951,210.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 114,156.43 91,756.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  5,190,192.10 3,928,667.00 

 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558    
มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
อตัราคิดลด ณ วนัส้ินปี 3.18% 3.18% 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 5% 5% 
อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดวา่จะลาออกก่อนเกษียณ 20% 20% 

 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 2559 2558 
ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน 0.5% (268,059.00) (215,582.00) 
ถา้อตัราคิดลดลดลง 0.5% 286,293.00 231,088.00 
   
ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 0.5% 331,462.00 244,959.00 
ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลง 0.5% (311,105.00) (230,045.00) 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการครบกาํหนดของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 2559 2558 
จาํนวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายสาํหรับภาระผูกพนั   

- ไม่เกิน 1 ปี - 140,009.00 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโ ยชน์ของพนกังานของกลุ่ม
บริษทัประมาณ 19 ปี (2558 : 20 ปี) 

 
21. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558   420,000,000 105,000,000.00 
เพ่ิมทุนในระหวา่งปี 140,000,000 35,000,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 560,000,000 140,000,000.00 
เพ่ิมทุนในระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 560,000,000 140,000,000.00 
   

 

 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั ส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวม 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท)     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 420,000,000 105,000,000.00 190,923,427.26 295,923,427.26 
เพ่ิมทุนในระหวา่งปี   -   -   -   - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 420,000,000 105,000,000.00 190,923,427.26 295,923,427.26 
โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้เพื่อชดเชยผลขาดทุน

สะสม 
-   -  (62,990,223.27)  (62,990,223.27) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 420,000,000 105,000,000.00 127,933,203.99 232,933,203.99 
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ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 มีมติดงัน้ี 
 

-  อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) 
เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 140,000,000 หน่วย  โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตัราส่วนเท่ากบั 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ  
1 หน่วยใ บสําคัญแสดงสิทธิ  โ ดยกําหนดราคาการใ ช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ  4.00 บาทต่อหุ้น                     
โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย 

-  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 35,000,000.00 บาท จากเดิม 105,000,000.00 บาท              
เป็น 140,000,000.00 บาท  โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 140,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) และ 

-  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 

บริษัทได้ดําเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี              
23 ธนัวาคม 2558 สาํหรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สามญั (NCL-W1) 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559 บริษทัได้จาํหน่ายใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญั (NCL-W1) จาํนวน 
139,997,497 หน่วยให้กับผูถื้อหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาเสนอขาย               
หน่วยละ 0 บาท โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NCL-W1) มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

 

- เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
- เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 2 ปี 
- วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20 มกราคม 2559 
- ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคม เร่ิมคร้ังแรก 30 มิถุนายน 2559 และ

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
- อตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (ราคาพาร์ 0.25 บาท) 
- ราคาใชสิ้ทธิ 4.00 บาท ต่อหุน้ 
 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 ใ บสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (NCL-W1) ท่ียงัไ ม่ได้ใ ช้สิทธิมีจํานวน 
139,997,497 หน่วย 
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ใ นระหว่างปี  2559 บริษัทได้โ อนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน  62.99 ล้านบาทและสํารองตามกฎหมาย 
จาํนวน 10.50 ล้านบาทไปลดขาดทุนสะสมจาํนวน 73.49 ล้าบาทตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

 

การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรง
ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดํารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น              
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 

 

22.    สาํรองตามกฎหมาย 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา  
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษทัได้จดัสรรกาํไรสุทธิสําหรับปีจาํนวน 10.50 ลา้นบาท ไปเป็นสํารองตาม
กฎหมาย 

 

23. (รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   5,114,779.24 - 5,114,779.24 - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ  
 

(7,289,884.54) 
 

1,650,538.85 
 

(7,214,265.42) 1,576,841.65 
(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (2,175,105.30) 1,650,538.85 (2,099,486.18) 1,576,841.65 
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บักาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559  และ 2558 มีดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี (17,699,199.29) (78,954,044.10) 14,654,075.36 (81,007,454.99) 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (3,539,839.86) (15,790,808.82) 2,930,815.07 (16,201,491.00) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 2,967,756.62 6,532,220.96 - - 

ผลต่างจากอตัราภาษีของบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินกิจการในต่างประเทศ (5,316.52) (58,923.47) - - 

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

กาํไรท่ีไดรั้บยกเวน้ของบริษทัยอ่ย - (186,009.83) - - 

ส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 774,758.88 978,803.65 815,602.26 746,305.03 

รายจ่ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิมขึ้นในการคาํนวณกาํไรทางภาษี (253,970.07) (354,634.57) (56,348.37) (47,943.31) 

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

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

ผลแตกต่างชัว่ครวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,262,440.68 4,518,180.68 1,130,558.82 11,068,260.68 

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 3,539,178.93 6,011,710.25 - 6,011,710.25 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,175,105.30) 1,650,538.85 (2,099,486.18) 1,576,841.65 

 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ 2559 2558 
- บริษทัย่อย 20% 20% 
- บริษทัย่อยในต่างประเทศ 17% 17% 

 
24. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
 

กาํไรหรือขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)  ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีชําระแล้วและ
ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 

 

สําหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลด จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีออกและชาํระแลว้ไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด ซ่ึงคาํนวณจากจาํนวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งหมดให้เป็นหุ้นสามญัโดยสมมติ 
ว่าหากนาํเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมาซ้ือหุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลด ได้แก่ ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญในกรณีท่ีราคาตามสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิมี                   
มูลค่าตํ่ากวา่ราคาตลาด 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไม่ได้คาํนวณจาํนวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัอาจตอ้งออกสําหรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียของหุน้สามญั 

25.  เงินปันผลจ่าย 
 

ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้กบั          
ผูถื้อหุ้นสําหรับผลประกอบการประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.023809 บาทเป็นจํานวนเงิน 10.00 ล้านบาท            
โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2558 

 
26. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

 

26.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 149,098.31 845,787.02  140,000.00   845,000.00  
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 66,247,810.47 43,687,895.44  64,859,722.45   17,300,320.71  
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 32,289,017.90 24,022,293.26  6,602,855.49   24,022,293.26  

 รวม 98,685,926.68 68,555,975.72  71,602,577.94   42,167,613.97  
 

26.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
โอนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปเป็นเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย 
 

- 
 

- 
 

8,942,185.22 
 

- 
ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายแลว้เช่ากลบั - 114,444.44 - 114,444.44 
ซ้ืออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 14,284.50 - 14,284.50 - 
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดรั้บชาํระ 602,756.00 - 602,756.00 - 
ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน - 34,053,739.00 - 34,053,739.00 
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 78,456,794.60 - 78,456,794.60 - 
โอนอุปกรณ์ไปเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 120,944,939.55 - 120,944,939.55 - 
โอนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินออกกบัรายการลงทุนใน 

กิจการร่วมคา้ 
 

26,434,006.65 
 

- 
 

26,434,006.65 
 

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

 
 



 
 

ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                          ลงช่ือ......................................................กรรมการ 
                     (นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)                                                                    (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 

64
 

 
 
27. ผลประโยชน์ของพนกังาน  
 

 27.1    กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโ ยชน์ของพนักงานสําหรับ              
การจ่ายสมทบเงินเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็นจาํนวน 2.45 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ(2558 : จาํนวน 2.37 ลา้นบาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 

 27.2    ผลประโยชนพ์นกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานกรณี       
การเลิกจา้งหรือเกษียณอายตุามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน ดงัน้ี  

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,147,368.67 951,210.00 
ดอกเบ้ียจ่าย 114,156.43 91,756.00 

รวม 1,261,525.10 1,042,966.00 
 

รายการค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายสุาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 ไดแ้สดงรวมอยูใ่นรายการประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี  

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ตน้ทุนบริการ 216,564.00 106,209.00 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 393,874.10 369,083.00 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 651,087.00 567,674.00 

รวม 1,261,525.10 1,042,966.00 
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28. ค่าใชจ่้ายแยกตามลกัษณะ 

รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถ
นาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 74,312,119.12  120,853,555.13 59,993,164.88 115,413,415.33 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21,486,792.68  24,238,084.21 20,975,694.92 24,238,084.21 
ค่าเส่ือมราคา 12,731,723.59  20,139,554.14 12,131,442.76 19,687,129.07 
ค่าตดัจาํหน่าย 891,482.30  504,538.05 534,628.57 345,081.88 
ค่าระวางเรือและอากาศ 704,501,481.43  649,797,857.87 570,535,856.39 622,022,716.97 
ค่าบริการผา่นพิธีการกรมศุลกากร 13,033,325.15  31,469,924.70 5,729,924.67 31,398,845.97 
ค่านายหนา้ 50,957,180.75  59,469,181.21 48,586,343.31 57,406,688.64 
ค่าขนส่ง 58,822,679.85  93,458,262.75 56,680,149.95 93,454,193.84 
 ค่าใชจ่้ายหวัลาก  17,150,892.28  62,855,690.25  17,150,892.28    62,855,690.25  
 ค่าบริการทางเรือ  13,252,475.16  6,121,298.90 4,722,757.46 6,121,298.90 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -     32,750,400.00  -   32,750,400.00  
 ขาดทุนจากการตดัจ่ายเงินประกนั  -     18,494,850.00  -  18,494,850.00  
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,328,000.00  - 2,328,000.00 - 
 หน้ีสงสยัจะสูญ  5,652,794.12     4,704,648.64  5,652,794.12  4,704,648.64  
 ค่าเช่าและค่าบริการ  21,476,448.98     22,573,842.34  16,693,956.17  21,962,258.11  
 ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย  1,724,969.22     1,836,912.05  1,657,734.22 1,691,628.79  
 ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  5,354,951.89      9,422,014.10  4,777,474.98 9,372,852.45  
 ค่ารับรอง  6,304,449.45      4,293,466.81  5,896,171.67 4,130,962.98  

 

29. วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือคํ้าประกนั 2.73 (1.23) 1.50 3.03 (1.53) 1.50 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 60.00 (0.89) 59.11 60.00 - 60.00 
วงเงินกูยื้มระยะสั้น 300.00 (205.00) 95.00 300.00 (189.83) 110.17 
วงเงินกูยื้มระยะยาว 30.00 (23.60) 6.40 30.00 - 30.00 
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 392.73 (230.72) 162.01 393.03 (191.36) 201.67 

 
 (หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3.50 - 3.50 3.50 - 3.50 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 13 และเงินฝากธนาคาร
เป็นหลกัทรัพยค์ํ้าประกนัสินเช่ือดงักล่าว  

 
30. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บ          
การสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเป็นประจาํเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน 
และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานดาํเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการให้บริการ โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงาน
ดาํเนินงานรวม 3 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก  ให้บริการบริหารและ
จดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และให้บริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ 
(NVOCC) 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ไดร้วม
รายการรายไดอ่ื้น ดอกเบี้ยรับ กาํไรจากการอตัราแลกเปลี่ยน ค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่าง ๆ  ตน้ทุนทางการเงินและส่วน
แบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 
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บริษทัประกอบธุรกิจหลกัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบังานให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก  ให้บริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight 
Forwarder) และใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ (NVOCC) ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี้ 

        (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้

ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่ง และ       
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่ง และกระจายสินคา้       
ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 

รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 72.59 109.73 709.57 736.35 203.45 228.54 985.61 1,074.62 
กาํไรขั้นตน้ 8.54 11.64 110.28 92.29 36.90 51.53 155.72 155.46 
รายไดอ้ื่น     25.62 6.41 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (46.51) (49.40) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร      (128.39) (149.71) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (9.30) (9.05) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   (14.84) (32.66)  
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     (17.70) (78.95) 

 

  ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพยแ์ละรายการอื่น ๆ  ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของบริษทั 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย

สินคา้ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่ง และ      
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่ง และกระจายสินคา้
ระหว่างประเทศ (NVOCC) 

ส่วนกลาง รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ค่าเสื่อมราคา 7.89 15.18 - 0.47 - - 4.84 4.50 12.73 20.15 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - -  - - 0.89 0.50 0.89 0.50 
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ปี 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการกบัลูกคา้รายใหญ่ (2558 : กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
กบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนเงิน 154.49 ลา้นบาท จากส่วนงานใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและ
พิธีการกรมศุลกากร) 

 
31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัต้องเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญั ได้แก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจาก              
อตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรม               
ตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 
 

31.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ ยท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจาก                  
มีเงินฝากธนาคารพาณิชย ์สินเช่ือกับธนาคารพาณิชย ์เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกันและหน้ีสินตาม               
สัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง                
กบัอตัราดอกเบี้ยในทอ้งตลาดกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่จะไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบี้ย 

 

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

 2559 2558 2559 2558 
เงินฝากออมทรัพย ์ 66,247,810.47 43,687,895.44 0.50% 0.50% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 54,695,648.99 74,747,131.29 0.50% - 2.50% 0.50% - 2.50% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 887,021.32 - 2.87% - 6.30% - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 204,874,534.27 189,829,967.12 3.10% - 3.39% 3.10% - 3.39% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 7,465.46 57,699,126.64 2.99% - 5.00% 2.99% - 5.00% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23,600,000.00 - 4.15% - 
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   จาํนวนเงิน (หน่วย : บาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินฝากออมทรัพย ์ 64,859,722.45 17,300,320.71 0.125% - 0.375% 0.50% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 54,695,648.99 74,747,131.29 0.875% - 1.600% 0.50% - 2.50% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 887,021.32 - 7.675% - 7.700% - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 204,874,534.27 189,829,967.12 2.580% - 3.380% 3.10%-3.39% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 7,465.46 57,699,126.64 4.730% - 6.000% 2.99% - 5.00% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23,600,000.00 - 4.15% - 

 

31.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมีรายการ
ค้ากับลูกหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้บริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน    โดยเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน                 
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2559 2558 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ 2,499,236.35 739,581.93 1,223,709.40 746,407.63 
ปอนดส์เตอริงค ์ 4,012.00 10,471.98 4,597.84 4,447.32 
ยูโ ร - 7,150.36 - 19,478.60 
ดอลลาร์สิงคโปร์ - 2,440.35 - 8,696.55 
ริงกิตมาเลเซีย - - - 37,397.60 
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ - - - 184.70 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ 2,105,612.25 517,079.90 1,153,856.20 721,997.01 
ปอนดส์เตอริงค ์ 4,012.00 10,214.11 4,597.84 4,447.32 
ยูโ ร - 2,349.03 - 1,327.69 
ริงกิตมาเลเซีย - - - 36,447.60 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 14,000.00 2,440.35 - 8,696.55 
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31.3     ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีให้ไว ้  
กับกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีนโ ยบายในการป้องกันความเส่ียงน้ีโ ดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า                     
จาํกดัการอนุมติัวงเงินสินเช่ือมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว
สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทไ ม่มีความเส่ียง                     
จากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีมีนยัสาํคญั  

 

31.4 มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากมีระยะเวลา           
ครบกาํหนดชาํระระยะสั้ น ส่วนเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับ         
สภาวะตลาด ดังนั้ นราคาตามบัญชีของสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีมูลค่าใ กล้เคียงกับ                   
มูลค่ายุติธรรม  

 
32. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรมไดใ้ห้คาํนิยามมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่า  โดยไม่คาํนึงว่าราคาดงักล่าวจะสังเกตไดโ้ดยตรงหรือไดม้าจาก
การประมาณการโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกําหนดให้บริษทัต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดงักล่าวกาํหนดหรืออนุญาตใหท้าํการวดัมูลค่ายุติธรรมหรือตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 : เป็นขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ิสินอย่างเดียวกนัและบริษทั
สามารถเขา้ถึงตลาดนั้น  ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบั 2 : เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทับางรายการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 12 ขอ้ท่ี 31.4 
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33. ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

33.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกหลายแห่ง                     
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 - 5 ปี และสามารถต่ออายุได ้กลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกมดัท่ีจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ             
ตามสญัญาเดือนละ 586,185.37 บาท (2558 : เดือนละ 655,185.37 บาท) 

 

33.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนงัสือคํ้าประกนั 
จาํนวน 1.23 ลา้นบาท (2558 : 1.53 ลา้นบาท) 

 
34.    เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติดงัต่อไปน้ี 
 

-  อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) 
จาํนวน 64,650,000 หน่วย  โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตัราส่วนเท่ากบั 6.5 หุน้สามญัเดิมต่อ  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
โดยกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 1.50 บาทต่อหุน้ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีออกและเสนอขาย 

-  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 64,650,000.00 บาท จากเดิม 140,000,000.00 บาท              
เป็น 156,162,500.00 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 64,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) และ 

-  อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 64,650,000.00 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 
35.    คดีความฟ้องร้อง 
 

บริษัทถูกฟ้องร้องจากบริษัทแห่งหน่ึงในข้อหาผิดสัญญารับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีศาลทรัพยสิ์น 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโ ดยมีทุนทรัพย์ใ นการฟ้องร้องท่ี  121,289 .00 บาท  ซ่ึงเม่ือวันท่ี 
3 พฤษภาคม 2559 คดีความได้ส้ินสุดแล้วโ ดยจําเลยร่วมคือ  บริษัท  อีสท์-เวสท์ โ ลจิสติกส์  จํากัด (มหาชน) 
ไดไ้กล่เกล่ียตามทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องแลว้   

 

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

 
 



 
 

ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                          ลงช่ือ......................................................กรรมการ 
                  (นางสาวพรทิพย ์ แซ่ล้ิม)                                                                  (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 

72
 

 
36. การจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการใ หม่เพ่ือใ ห้สอดคล้องกับการแสดงรายการใ น 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

รายการท่ีแสดงไวเ้ดิม 
 

จดัประเภทใหม่ 
งบกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จรวม 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เฉพาะกิจการ 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,507,573.46 8,507,573.46 
 

37. การอนุมติังบการเงิน  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้ออก                     
งบการเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
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