
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด         
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน    

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ”  การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย  การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ี มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่
ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ขอ้สรุป 

 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34  เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



SP Audit Co., Ltd. 
 

 

เร่ืองอ่ืน 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท                       

เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  และเฉพาะของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในสํานกังาน
เดียวกนั ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557                     

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในสํานักงานเดียวกันซ่ึงได้เสนอรายงานลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557                   
วา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญั 

 
บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั 

                              
                                  
                                                                                                                          (นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน)                                                    
                                                                                                                     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,248,478.74        84,009,613.63        40,103,650.04        73,032,448.40        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1,6 446,696.87             118,989.35             5,054,856.02          118,989.35             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7 189,452,578.75      105,565,546.02      175,501,509.18      105,463,427.95      
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 233,147,754.36      189,694,149.00      220,660,015.24      178,614,865.70      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 84,776,164.53        71,518,288.79        84,776,164.53        71,518,288.79        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 23,607,050.27        32,661,104.81        32,750,400.00        32,750,400.00        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          12,469,096.50        12,469,096.50        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 251,181,831.66      214,795,034.61      248,658,158.55      213,681,377.91      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 4,625,658.13          3,529,558.72          3,619,404.76          3,529,558.72          

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 1,187,288.01          1,252,695.51          1,187,288.01          1,252,695.51          

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 21,712,516.35        17,733,855.83        21,712,516.35        17,733,855.83        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5.1 3,665,722.00          2,752,556.24          3,475,890.31          2,559,700.31          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 390,756,230.95      344,243,094.51      408,648,919.01      355,494,973.57      
     รวมสินทรัพย์ 623,903,985.31      533,937,243.51      629,308,934.25      534,109,839.27      

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

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

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 161,228,210.54      82,710,333.73        161,228,210.54      82,710,333.73        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 18,276,425.45        210,000.00             24,382,297.77        210,000.00             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 13 84,837,340.52        62,307,063.87        74,807,148.06 62,171,216.98

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 3,963,758.21          3,499,725.83          3,963,758.21 3,499,725.83

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,078.55               -                          -                          -                          

ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 14 28,025,398.42        23,568,018.91        28,025,398.42 23,568,018.91

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 296,360,211.69      172,295,142.34 292,406,813.00 172,159,295.45

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 14 43,715,834.82        28,164,326.42        43,715,834.82 28,164,326.42

ประมาณการร้ือถอน 130,856.14             130,856.14             130,856.14 130,856.14

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 3,407,182.00          2,885,701.00          3,407,182.00 2,885,701.00

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 4,452,883.72          3,692,715.33          4,452,883.72 3,692,715.33

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,102,614.50          1,559,444.30          1,102,614.50 1,559,444.30

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 52,809,371.18        36,433,043.19 52,809,371.18 36,433,043.19

     รวมหน้ีสิน 349,169,582.87      208,728,185.53 345,216,184.18 208,592,338.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

                                    (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                                                  (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 17

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 17 190,923,427.26      190,923,427.26      190,923,427.26      190,923,427.26      

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (31,415,146.01)       18,926,761.96        (22,330,677.19)       19,094,073.37        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (273,878.81)            (141,131.24)            -                          -                          

     รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 274,734,402.44      325,209,057.98      284,092,750.07      325,517,500.63      
          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 623,903,985.31      533,937,243.51      629,308,934.25      534,109,839.27      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                    (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                                                  (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

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

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2558 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 312,659,206.19        300,776,918.87 231,478,629.61

รายไดอ่ื้น 2,672,601.00            2,376,930.44 3,412,668.95

รวมรายได้ 315,331,807.19 303,153,849.31 234,891,298.56

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 267,720,803.96        259,573,631.50      188,106,241.10        

คา่ใชจ่้ายในการขาย 10,589,834.55          10,507,550.42 2,758,589.79

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

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 32,586,190.16          29,678,298.29        25,734,799.38

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 5.3 7,113,222.21            6,056,271.37          5,280,187.00

ตน้ทุนทางการเงิน 2,420,318.63            2,420,318.63 2,777,769.98

รวมคา่ใชจ่้าย 338,925,219.51        326,730,920.21      224,657,587.25        

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนส่วนแบ่งขาดทุน (23,593,412.32) (23,577,070.90) 10,233,711.31

จากการลงทุนในบริษทัร่วม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม (7,679,518.28) -                          -                            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (31,272,930.60) (23,577,070.90) 10,233,711.31

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (449,448.50)              (421,409.33)            (2,664,666.78)           

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (31,722,379.10) (23,998,480.23) 7,569,044.53

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (492,883.64)              -                          -                            

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (492,883.64) -                          -                            
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับงวด (32,215,262.74)         (23,998,480.23)       7,569,044.53            

กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน 19 (0.08)                         (0.06)                       0.02

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  (หน่วย : หุน้) 420,000,000             420,000,000           325,000,000             

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                                           (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                            (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2558 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 549,036,185.67        529,969,699.07 484,693,404.31

รายไดอ่ื้น 5,597,418.23            4,390,320.66 3,802,795.73

รวมรายได้ 554,633,603.90 534,360,019.73 488,496,200.04

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 465,308,319.81        451,716,011.17      394,050,266.91        

คา่ใชจ่้ายในการขาย 19,699,878.45          19,573,620.17 5,508,204.92

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

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 64,392,457.04          59,838,768.64        51,268,646.02

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 5.3 13,171,448.30          11,335,055.75        10,660,375.00

ตน้ทุนทางการเงิน 4,066,296.17            4,066,296.17 5,353,420.13

รวมคา่ใชจ่้าย 585,133,249.77        565,024,601.90      466,840,912.98        

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนส่วนแบ่งขาดทุน (30,499,645.87) (30,664,582.17) 21,655,287.06

จากการลงทุนในบริษทัร่วม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม (9,054,054.54) -                          -                            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (39,553,700.41) (30,664,582.17) 21,655,287.06

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (788,207.56)              (760,168.39)            (5,294,008.59)           

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (40,341,907.97) (31,424,750.56) 16,361,278.47

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (132,747.57)              -                          -                            

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (132,747.57) -                          -                            
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับงวด (40,474,655.54)         (31,424,750.56)       16,361,278.47          

กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน 19 (0.10)                         (0.07)                       0.05

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  (หน่วย : หุน้) 420,000,000             420,000,000           325,000,000             

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                                           (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                            (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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



(หน่วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ รวม
ทีอ่อกและ มูลค่าหุ้น สํารอง ยงัไม่ได้ ผลต่างจากการ ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ชําระแล้ว สามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร แปลงค่างบการเงิน 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        
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                       (10,000,000.00)    -                           (10,000,000.00)        
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                         -                         -                       (40,341,907.97)    (132,747.57)             (40,474,655.54)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 105,000,000.00      190,923,427.26      10,500,000.00      (31,415,146.01)    (273,878.81)             274,734,402.44        

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558

กาํไรสะสม

ลงชื่อ...................................................กรรมการ                                                                                                     ลงชื่อ...................................................กรรมการ
                                                 (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                                                                                        (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)
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(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       

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                               (10,000,000.00)      (10,000,000.00)        

ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                         -                         -                               (31,424,750.56)      (31,424,750.56)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 105,000,000.00      190,923,427.26      10,500,000.00              (22,330,677.19)      284,092,750.07       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 81,250,000.00        48,750,000.00        10,500,000.00              22,753,536.02       163,253,536.02       

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

เงินปันผลจ่าย 20 -                         -                         -                               (15,000,000.00)      (15,000,000.00)        

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                         -                         -                               16,361,278.47       16,361,278.47         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 81,250,000.00        48,750,000.00        10,500,000.00              24,114,814.49       164,614,814.49       

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558

กําไรสะสม

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

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

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2558 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (39,553,700.41)         (30,664,582.17)           21,655,287.06         

    ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

          หน้ีสงสยัจะสูญ 648,996.82               648,996.82                 3,416,700.56           

          (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (577,908.42)              (445,850.43)                8,133.89                  

          ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 16,619.16                 16,619.16                   -                          

          ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 18,494,850.00          18,494,850.00            108,009.87              

          ขาดทุนจากการเคลมประกนัภยั -                            -                              273,639.83              

          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,678,774.90            9,338,350.65              7,811,460.62           

          ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 65,407.50                 65,407.50                   65,407.50                

          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 521,481.00               521,481.00                 487,467.00              

          ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,054,054.54            -                              -                          

          ดอกเบ้ียรับ (498,805.29)              (498,805.29)                (562,035.20)            

          ดอกเบ้ียจ่าย 4,066,296.17            4,066,296.17              5,353,420.13           

     กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,916,065.97            1,542,763.41              38,617,491.26         

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (327,707.52)              (4,935,866.67)             60,321.39                

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (83,648,222.01)         (69,799,918.63)           31,306,533.65         

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (19,406,791.74)         (19,411,040.00)           (219,845.11)            

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,066,425.45          24,172,297.77            310,000.00              

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 21,871,140.90          11,977,916.97            (5,791,771.99)         

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีกรมสรรพากร 464,032.38               464,032.38                 (1,080,299.58)         

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (456,829.80)              (456,829.80)                (14,909.00)              

         เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (61,521,886.37)         (56,446,644.57)           63,187,520.62         

         เงินสดรับดอกเบ้ีย 536,300.35               536,300.35                 690,050.32              

         เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                            -                              (63,457.00)              

         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,978,660.52)           (3,978,660.52)             (4,909,265.20)         

                   เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (64,964,246.54)         (59,889,004.74)           58,904,848.74         

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                                        (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                                         (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)    

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2558 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (12,658,466.12)         (10,891,911.52)           (979,143.33)            

         เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 981,308.42               981,308.42                 -                          

         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,315,559.30)           (255,349.31)                (332,000.00)            

         เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสียหายจากประกนัภยั -                            -                              934,207.38              

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (13,257,875.74)         (13,257,875.74)           (32,312,540.43)       

                    เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (26,250,592.74)         (23,423,828.15)           (32,689,476.38)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

         เพิ่มข้ึนในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

               จากสถาบนัการเงิน 78,517,876.81          78,517,876.81            53,000,682.17         

         เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                            -                              (1,169,043.41)         

         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (14,044,851.09)         (14,044,851.09)           (15,276,015.96)       

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (2,025,822.90)           (2,025,822.90)             (2,836,887.70)         

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (2,069,491.75)           (2,069,491.75)             (2,664,143.38)         

         เงินสดจ่ายเงินปันผล (9,993,676.54)           (9,993,676.54)             (15,000,000.00)       

                    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 50,384,034.53          50,384,034.53            16,054,591.72         

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

          ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,669.86                 -                              -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ              (40,761,134.89)         (32,928,798.36)           42,269,964.08         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 84,009,613.63          73,032,448.40            57,216,806.13         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 21.1 43,248,478.74          40,103,650.04            99,486,770.21         

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558

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

                                                      (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                                         (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)    

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อ 

สําหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

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

 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)  ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการให้บริการขนส่งและ 
ขนถ่ายสินคา้ทางบก ให้บริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรรวมถึงให้บริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปใน                 
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ .ศ . 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้
พระราชบญัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยการจดัทาํ                
และนําเสนอรายงานทางการเงิน  งบการเงินหลัก  คือ  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน เบ็ด เส ร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ได้จดัทาํเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล  และไดเ้พ่ิมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้
ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้น
ประเทศไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน    
ท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ีกับงบการเงินท่ีมี                 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558  เป็นตน้ไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  กาํไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมัพนัธข์องรายการเหล่าน้ี  สําหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมการดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สญัญาเช่าดาํเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  รายได ้– รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้กบังบการเงินในงวดปัจจุบัน   
และฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่ มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท                    
ในงวดปัจจุบนั 

 

นอกจากน้ี  สภาวิชาชีพบัญชียงัได้ประกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับงบการเงิน        
ในงวดอนาคต  ดงัต่อไปน้ี 

 

  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

 

กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้กับงบการเงินในงวดอนาคตก่อน 
วนัถือปฏิบติั  และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในงวดท่ีเร่ิมนาํมาถือปฏิบติั 

 
3. หลกัการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

 

งบการเงินรวมระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2558 ได้จัดทําข้ึนโดยรวม                    
งบการเงินของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยหลงัจากตดัยอดคงคา้ง
และรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัแลว้ซ่ึงบริษทัถือหุน้บริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละดงัต่อไปน้ี 

  

   
จดทะเบียน 
ในประเทศ 

อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ประเภทของกิจการ 2558 2557 
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. ใหบ้ริการจดัการระบบโลจิสติกส์ 

(Logistics Provider) 
สิงคโ์ปร์ 100.00 100.00 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

 

4. นโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีกลุ่มบริษัทได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคาํนวณใน                     
งบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกนักบัท่ีใชส้าํหรับจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่สมํ่าเสมอในระหว่างงวดปีบญัชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

5. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2558  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ ครอบครัวพัวถาวรสกุล ซ่ึงถือหุ้นรวมกัน               
ร้อยละ 55.28 (31 ธนัวาคม 2557 : ร้อยละ 59.05) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้หลกั
หรือกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 

รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ลูกหน้ีการคา้     
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์  
(ประเทศไทย) จาํกดั 26,707.46 118,989.35 26,707.46 118,989.35 
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 2,011,399.01 - 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. 403,170.91 - 403,170.91 - 
           รวม 429,878.37 118,989.35 2,441,277.38 118,989.35 

     

     
     
     

     
     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์  
(ประเทศไทย) จาํกดั 16,818.50 

 
- 16,818.50 

 
- 

NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 2,596,760.14 - 
           รวม 16,818.50 - 2,613,578.64 - 
           รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 446,696.87 118,989.35 5,054,856.02 118,989.35 

     

เงินประกนัจ่าย     
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.       18,494,850.00 - 18,494,850.00 - 
หกั ตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้าย (18,494,850.00) - (18,494,850.00) - 
 - - - - 

     

เจา้หน้ีการคา้     
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - - 6,105,872.32 - 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. 16,583,322.08 - 16,583,322.08 - 
           รวม 16,583,322.08 - 22,689,194.40 - 

     

ค่านายหนา้คา้งจ่าย     
กรรมการ 990,603.37 - 990,603.37 - 
     

ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย     
กรรมการ 20,000.00 210,000.00 20,000.00 210,000.00 
     

โบนสัคา้งจ่าย     
กรรมการ 682,500.00 - 682,500.00 - 
           รวม 1,693,103.37         210,000.00  1,693,103.37         210,000.00  
           รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18,276,425.45         210,000.00 24,382,297.77 210,000.00 

     

 
 
 
 
 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2558 2558 2557 
รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 70,236.44 70,236.44 - 

    

ค่าเช่า    
กรรมการ 360,000.00 360,000.00 360,000.00 
บุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 23,685.00 23,685.00 23,685.00 
 383,685.00 383,685.00 383,685.00 
    

รายไดค่้าบริการ    
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - 3,137,381.08 - 

    

ตน้ทุนบริการ    
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - 8,051,810.23 - 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. 30,523,335.13 30,523,335.13 - 
 30,523,335.13 38,575,145.36 - 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2558 2558 2557 
รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 134,705.64 134,705.64 - 

    

ค่าเช่า    
กรรมการ 720,000.00 720,000.00 720,000.00 
บุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 47,370.00 47,370.00 47,370.00 
 767,370.00 767,370.00 767,370.00 
    

รายไดค่้าบริการ    
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - 3,249,849.49 - 

    

ตน้ทุนบริการ    
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. - 8,494,254.64 - 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. 34,714,925.95 34,714,925.95 - 
 34,714,925.95 43,209,180.59 - 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,971,304.21 5,914,353.37 5,233,000.00 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 141,918.00 141,918.00 47,187.00 

 7,113,222.21 6,056,271.37 5,280,187.00 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 12,887,611.30 11,051,218.75 10,566,000.00 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 283,837.00 283,837.00 94,375.00 

 13,171,448.30 11,335,055.75 10,660,375.00 
 
5.4 ลกัษณะความสมัพนัธ์  
 

บริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd. ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารเป็นกรรมการ 
บริษทั ยนิูทรานส์ โกลบอล จาํกดั มีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั วพีี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั มีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จาํกดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

รายการธุรกิจ              นโยบายการกาํหนดราคา 
ซ้ือ-ขายหวัลากและหางพว่ง ราคาตามสัญญาเช่าทางการเงินและราคาตามสัญญา

เช่าทางการเงินลบ 10% 
ค่าขนส่งระหวา่งกนั ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดค้่าบริการ ราคาทุน + 10 - 30% 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระ + 24% 
ค่าเช่าอาคารเพ่ือจดัเก็บเอกสาร ราคาตามสญัญาเช่า 

 

5.6 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
จาํนวน 1 สัญญากับกรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุได้บริษทัมีภาระผูกพนัต้องจ่ายค่าเช่าปีละ       
1.44 ลา้นบาท  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารจาํนวน 1 สัญญา                  
กบับุคคลใกลชิ้ดของกรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุไดบ้ริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ                   
0.09 ลา้นบาท  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  บริษทัได้ทาํสัญญาบริการขนส่งทางเรือกับบริษทัร่วมท่ีประเทศสิงค์โปร์
จาํนวน 1 สัญญา บริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งแบ่งค่าตอบแทนในอตัราร้อยละ 50 ของกาํไรขั้นตน้จากการขนส่ง
สาํหรับการขนส่งท่ีบริษทัร่วมเป็นผูจ้ดัหาลูกคา้มาใหบ้ริษทั  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัไดท้าํสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบักรรมการท่านหน่ึง 
เพ่ือใช้ในการดําเนินงานจํานวนเงิน  15.65 ล้านบาท  บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าท่ี ดินอีกจํานวน               
10.65 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 320,254.36 105,744.15 1,564,026.29 105,744.15 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 109,624.01 13,245.20 865,582.52 13,245.20 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน - - 11,668.57 - 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน - - - - 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - - - - 

         รวม 429,878.37 118,989.35 2,441,277.38 118,989.35 
ลูกหน้ีอ่ืน 16,818.50 - 2,613,578.64 - 
         รวม 446,696.87 118,989.35 5,054,856.02 118,989.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ลูกหน้ีการคา้     
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,532,547.55 970,495.31 3,532,547.55 970,495.31 
ลูกหน้ีการคา้ 173,156,097.70 101,920,172.84 163,799,974.37 101,905,344.44 

         รวม 176,688,645.25 102,890,668.15 167,332,521.92 102,875,839.75 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,747,552.45) (9,985,845.29) (7,747,552.45) (9,985,845.29) 
         สุทธิ 168,941,092.80 92,904,822.86 159,584,969.47 92,889,994.46 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 7,410,532.17 3,855,706.18 7,410,532.17 3,855,706.18 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,549.41) (1,549.41) (1,549.41) (1,549.41) 

           สุทธิ 7,408,982.76 3,854,156.77 7,408,982.76 3,854,156.77 
ลูกหน้ีอ่ืน 9,563,909.52 4,654,689.86 4,968,963.28 4,567,400.19 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87,418.16) (87,418.16) (87,418.16) (87,418.16) 

           สุทธิ 9,476,491.36 4,567,271.70 4,881,545.12 4,479,982.03 
เงินมดัจาํ 394,716.63 1,599,586.86 394,716.63 1,599,586.86 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 3,231,295.20 2,639,707.83 3,231,295.20 2,639,707.83 

         รวมลูกหน้ีอ่ืน 20,511,485.95 12,660,723.16 15,916,539.71 12,573,433.49 
            รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 189,452,578.75 105,565,546.02 175,501,509.18 105,463,427.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืนจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 76,412,779.07 52,322,338.54 76,412,779.08 52,307,510.14 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 83,125,438.09 39,109,949.76 74,518,614.43 39,109,949.76 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 7,193,485.70 1,282,872.11 6,444,186.02 1,282,872.11 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน 3,167,009.92 209,644.31 3,167,009.92 209,644.31 
คา้งชาํระเกินกว่า 12 เดือน 6,789,932.47 9,965,863.43 6,789,932.47 9,965,863.43 

           รวม 176,688,645.25 102,890,668.15 167,332,521.92 102,875,839.75 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,747,552.45) (9,985,845.29) (7,747,552.45) (9,985,845.29) 

           สุทธิ 168,941,092.80 92,904,822.86 159,584,969.47 92,889,994.46 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (9,985,845.29) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด (648,996.72) 
ตดัหน้ีสูญในระหวา่งงวด 2,887,289.56 
ยอดคงเหลือปลายงวด (7,747,552.45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,438,589.95 2,043,103.22 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 4,795,889.30 1,780,514.40 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 163,603.91 30,539.15 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน 10,899.60 - 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 1,549.41 1,549.41 

         รวม 7,410,532.17 3,855,706.18 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,549.41) (1,549.41) 
         สุทธิ 7,408,982.76 3,854,156.77 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (1,549.41) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (1,549.41) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

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

 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ 100 ของยอดลูกหน้ีท่ีลูกหน้ีรายนั้น ๆ ไม่มี     
การติดต่อกบักลุ่มบริษทัอีกต่อไปและคา้งชาํระมากกว่า 181 วนั (กรณีมีลูกหน้ีการคา้คงเหลือมากกว่าเจา้หน้ีการคา้    
ในรายเดียวกนัจะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีการคา้หกัลบดว้ยยอดเจา้หน้ีการคา้) 

 

8. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร์) อตัราร้อยละ (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

          

Transoffshore    
Logistics Pte.Ltd.    

ใหบ้ริการจดัการระบบ              
โลจิสติกส์(Logistics Provider) 

สิงคโปร์ 1.00 1.00 22.22% 22.22% 18.81 32.66 32.75 32.75 

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมแต่ละรายท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 
สินทรัพยห์มุนเวียน 36,578,154.71 63,060,647.87 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,043,233.16 3,219,951.11 
   

หน้ีสินหมุนเวยีน 57,656,985.28 42,802,764.88 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,309,289.34 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
รายได ้ 64,443,831.48 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 
ขาดทุนเบด็เสร็จ (39,684,688.86) 
  

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - 
 

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีท่ีบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียใน                
งบการเงินรวม มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 
สินทรัพยสุ์ทธิ (23,344,886.75) 23,477,834.10 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 22.22% 22.22% 

   

ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทั (5,187,233.84) 5,216,774.74 
รายการปรับปรุงเพ่ือการบันทึกบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย   
สญัญาใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี 1,088,171.64 2,150,802.92 
ค่าความนิยม 25,107,424.80 25,107,424.80 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 2,598,687.67 186,102.35 
ราคาตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 23,607,050.27 32,661,104.81 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ 
(หน่วย : ลา้นเหรียญสิงคโปร์) 

 

สดัส่วนเงินลงทุน (%)      
ณ วนัท่ี 

วิธีราคาทุน  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

เงินปันผล               
ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
        
NCL Inter  Logistics (S) Pte.Ltd.  0.50  0.50 100.00 100.00  12.47  12.47 - - 

 
10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบญัชีตน้งวด 214,795,034.61 213,681,377.91 
ซ้ือสินทรัพย ์ 46,977,134.72 45,210,580.12 
จาํหน่าย (946,507.66) (946,507.66) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน    (69,215.37) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (9,574,614.64) (9,287,291.82) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 251,181,831.66 248,658,158.55 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยซ่ึ์งคิดค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัใช้ดาํเนินงานอยู ่       
ในราคาทุนจาํนวน 4.49 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : จาํนวน 11.38 ลา้นบาท) 

 

ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน  2558  กลุ่มบริษัทได้จดจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างราคาทุน  82.64 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม 2557 : จาํนวน 20.56 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง
ในวงเงิน 420.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : วงเงินจาํนวน 80.00 ลา้นบาท) 

 

สินทรัพยภ์ายใต้สัญญาเช่าทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งต้นประกอบด้วย
อุปกรณ์และยานพาหนะมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จาํนวน 128.80 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 : 
จาํนวน 118.03 ลา้นบาท) 

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 3,529,558.72 3,529,558.72 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,315,559.30 255,349.31 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (218,604.70) (165,503.27) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (855.19) - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 4,625,658.13 3,619,404.76 

 
12. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  2,257,210.54   5,090,798.63  
เงินกูย้มืระยะสั้น   158,971,000.00   77,619,535.10  

รวม 161,228,210.54  82,710,333.73  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะส้ันกบัสถาบนัการเงิน       
หลายแห่งวงเงินจาํนวน 390.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : จาํนวน 259.00 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
3.20 – 6.30 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557 : ร้อยละ 3.43 – 4.00 ต่อปี) 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั  
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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13. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เจา้หน้ีการคา้ 58,359,771.60  46,242,962.14  52,839,472.87 46,241,440.17 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,268,652.79  9,187,925.77  14,068,106.83 9,167,830.41 
เจา้หน้ีอ่ืน 10,208,916.13 6,876,175.96 7,899,568.36 6,761,946.40 
             รวม 84,837,340.52 62,307,063.87 74,807,148.06 62,171,216.98 

 

14. หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินตน้งวด 51,732,345.33 
ทาํสญัญาเพิ่มระหวา่งงวด 34,053,739.00 
จ่ายชาํระระหวา่งงวด (14,044,851.09) 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินปลายงวด 71,741,233.24 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าการเงินระยะยาวกับบริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพ่ือเช่า
อุปกรณ์และยานพาหนะจาํนวน 89 สญัญา (31 ธนัวาคม 2557 : จาํนวน 117 สญัญา) สญัญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็น
งวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 5,887.85 บาทถึงเดือนละ 443,345.80 บาท (31 ธนัวาคม 2557 : ตั้งแต่เดือนละ 5,887.85 
บาทถึงเดือนละ 140,296.26 บาท) โดยมีระยะเวลาการเช่า 4-5 ปี (31 ธันวาคม 2557 : ระยะเวลาการเช่า 3-5 ปี)    
สัญญาเช่าดงักล่าวมีกรรมการของกลุ่มบริษทัเป็นผูค้ ํ้ าประกนั กรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์และยานพาหนะดงักล่าวจะโอน
เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่มบริษทัไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า 

 
 
 

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
           (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 หน้ีสินภายใต ้

สญัญาเช่าการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่าย    
 รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 31,677,805.00 (3,652,406.58) 28,025,398.42 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  47,538,742.11 (3,822,907.29) 43,715,834.82 

รวม 79,216,547.11 (7,475,313.87) 71,741,233.24 
    

         (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 เจา้หน้ีตามสญัญา 

เช่าทางการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 26,262,536.37 (2,694,517.46) 23,568,018.91 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  29,753,562.03 (1,589,235.61) 28,164,326.42 

รวม 56,016,098.40 (4,283,753.07) 51,732,345.33 
 

กลุ่มบริษัทตัดจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30 มิถุนายน  2558                    
จาํนวน 2.03 ล้านบาท (30 มิถุนายน 2557 : จาํนวน 2.84 ล้านบาท) โดยบนัทึกไวใ้นบัญชี “ต้นทุนทางการเงิน” 
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

15. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ตน้งวด 2,885,701.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 475,603.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 45,878.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ปลายงวด 3,407,182.00 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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16. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร 30 มิถุนายน  
 2558 หรือขาดทุน 2558 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,051,846.31 - 1,051,846.31 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 63,416.90 - 63,416.90 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (5,385,118.74) (760,168.39) (6,145,287.13) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 577,140.20 - 577,140.20 
      หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,692,715.33) (760,168.39) (4,452,883.72) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

- หมดอายใุนอีก 1 ปี  - - - - 
- หมดอายใุนอีก 2 -5 ปี  3,909,521.75 - 3,909,521.75 - 

ผลแตกต่างชัว่คราว 3,933,065.56 - 3,933,065.56 - 
                     รวม 7,842,587.31 - 7,842,587.31 - 

 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ ปี 2558 ปี 2557 
- บริษทัยอ่ย   

- บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 17% 17% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้
รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

 

   (หน่วย : บาท) 
     งบการเงินรวม 
   2558 2557 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    
- บริษทัร่วม    1,810,810.91 - 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    
- บริษทัยอ่ย   27,379.43 - 

 
17. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 
 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 420,000,000 105,000,000.00 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งงวด - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 420,000,000 105,000,000.00 

 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน ส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวม 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 420,000,000 105,000,000.00 190,923,427.26 295,923,427.26 
ออกหุน้เพิ่มทุนระหวา่งงวด - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 420,000,000 105,000,000.00 190,923,427.26 295,923,427.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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18. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557        
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 2558 2557 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 28,039.17 - 4,198,250.59 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้                          
เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 760,168.39 760,168.39 1,095,758.00 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 788,207.56 760,168.39 5,294,008.59 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับกาํไร(ขาดทุน)ทางบัญชีสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2558 2558 2557 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี (39,553,700.41) (30,664,582.17) 21,655,287.06 

    

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (7,910,740.08) (6,132,916.43) 4,331,057.41 

ผลต่างอตัราภาษีท่ีใชข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (4,948.09) - - 

ส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 597,940.38 597,940.38 962,951.18 

รายจ่ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิมข้ึนในการคาํนวณกาํไรทางภาษี (40,205.36) (40,205.36) - 

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 2,402,284.24 2,402,284.24 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม 1,810,810.91 - - 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,933,065.56 3,933,065.56 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 788,207.56 760,168.39 5,294,008.59 

 
19. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)  ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีชําระแล้วและ
ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้กับ          
ผูถื้อหุ้นสําหรับผลประกอบการประจาํปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.023809 บาทเป็นจาํนวนเงิน 10.00 ล้านบาท            
โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2558 ( 2557 : จาํนวน 15.00 ลา้นบาท ) 

 
21. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

 

21.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2558 2558 2557 
เงินสด 914,063.39 910,000.00 1,090,000.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 5,743,737.14 2,602,971.83 7,003,314.48 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 34,776,030.79 34,776,030.79 89,777,885.73 
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 1,814,647.42 1,814,647.42 1,615,570.00 
          รวม 43,248,478.74 40,103,650.04 99,486,770.21 

 
21.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
  (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2558 2558 2557 

ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายแลว้เช่ากลบั 114,444.44 114,444.44 343,333.32 
ซ้ืออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 264,929.60 264,929.60 38,182.95 
ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 34,053,739.00 34,053,739.00 - 
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - 48,767.07 
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - - 266,400.00 
โอนลูกหน้ีอ่ืนออกเน่ืองจากจาํหน่ายสินทรัพย ์ 51,419.92 51,419.92 - 

 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                        (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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22. วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 
 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือคํ้าประกนั 3.03 (1.53) 1.50 3.03 (1.53) 1.50 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 70.00 (2.26) 67.74 67.00 (5.09) 61.91 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น 320.00 (158.97) 161.03 192.00 (77.62) 114.38 
วงเงินกูย้มืระยะยาว 30.00 - 30.00 - - - 
 423.03 (162.76) 260.27 262.03 (84.24) 177.79 

 

 (หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3.50 - 3.50 0.50 - 0.50 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และเงินฝากธนาคารเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือดงักล่าว  

 
23. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บ 
การสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเป็นประจาํเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษัทจาํแนกส่วนงานดาํเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการให้บริการโดยกลุ่มบริษัทมีส่วนงาน
ดาํเนินงานรวม 3 ส่วนงานประกอบดว้ย ส่วนงานให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก  ให้บริการบริหารและ
จดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และให้บริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ 
(NVOCC) 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ไดร้วม
รายการรายไดอ่ื้น ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการอตัราแลกเปล่ียน ค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่าง ๆ ตน้ทุนทางการเงินและส่วน
แบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน  

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงชื่อ...........................................................กรรมการ                   ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
                                                                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                         (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงันี้ 
         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย
สินคา้ทางบก 

ใหบ้ริการบริหารและจดัการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร 

(Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

(NVOCC) 
อื่น ๆ รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 23.70 31.02 220.82 126.14 68.14 73.97 - 0.35 312.66 231.48 
กาํไรขั้นตน้ 2.38 5.11 25.45 19.38 17.11 19.16 - (0.28) 44.94 43.37 
รายไดอ้ื่น         2.67 3.41 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (10.59) (2.76) 
ขาดทุนจากการตดัจ่ายเงินประกนั         (18.49) - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (32.59) (25.73) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         (7.11) (5.28) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (2.42) (2.78) 
ส่วนแบ่งขาดทุนในบเงินลงทุนในบริษทัร่วม        (7.68) - 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (31.27) 10.23 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย
สินคา้ทางบก 

ใหบ้ริการบริหารและจดัการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร 

(Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

(NVOCC) 
อื่น ๆ ส่วนกลาง รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
ค่าเสื่อมราคา 3.87 3.25 - - - - - - 0.23 1.46 4.10 4.71 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - - - 0.11 0.07 0.11 0.07 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 67.78 ลา้นบาทจากรายได้
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (30 มิถุนายน 2557 : จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 45.18 ลา้นบาทจากรายไดใ้หบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธี
การกรมศุลกากร)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงชื่อ...........................................................กรรมการ                   ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
                                                                           (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                         (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม) 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงันี้ 
         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย
สินคา้ทางบก 

ใหบ้ริการบริหารและจดัการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร 

(Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

(NVOCC) 
อื่น ๆ รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 59.65 68.86 351.11 265.76 138.28 149.62 - 0.45 549.04 484.69 
กาํไรขั้นตน้ 7.23 12.16 47.30 41.72 29.20 37.50 - (0.74) 83.73 90.64 
รายไดอ้ื่น         5.60 3.80 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (19.70) (5.51) 
ขาดทุนจากการตดัจ่ายเงินประกนั         (18.49) - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (64.39) (51.27) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         (13.17) (10.65) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (4.07) (5.36) 
ส่วนแบ่งขาดทุนในบเงินลงทุนในบริษทัร่วม        (9.05) - 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (39.54) 21.65 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย
สินคา้ทางบก 

ใหบ้ริการบริหารและจดัการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร 

(Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

(NVOCC) 
อื่น ๆ ส่วนกลาง รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
ค่าเสื่อมราคา 7.24 5.04 - - - - - - 2.34 2.97 9.58 8.01 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - - - 0.22 0.15 0.22 0.15 

 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 90.91 ลา้นบาทจากรายได้
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (30 มิถุนายน 2557 : จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 84.38 ลา้นบาทจากรายไดใ้หบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธี
การกรมศุลกากร)  
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 



  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญั
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้ 

 

24.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดในอนาคต 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจาก 
อตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารพาณิชย ์สินเช่ือกับธนาคารพาณิชยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาดกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่จะไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

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

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม  2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม  2557 
เงินฝากออมทรัพย ์ 5,743,737.14 32,209,051.17 0.25% - 0.375% 0.50% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 84,776,164.53  71,518,288.79  0.875% - 1.80% 0.629% - 2.50% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,257,210.54 5,090,798.63  3.50% - 6.30% 3.95% - 4.75% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 158,971,000.00  77,619,535.10  3.20% - 3.65% 3.25% - 4.00% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 71,741,233.24  51,732,345.33  2.99% - 6.50% 2.99% - 5.00% 

 

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

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม  2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม  2557 
เงินฝากออมทรัพย ์ 2,602,971.83 32,209,051.17 0.25% - 0.375% 0.50% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 84,776,164.53 71,518,288.79 0.875% - 1.80% 0.629% - 2.50% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,257,210.54 5,090,798.63 3.50% - 6.30% 3.95% - 4.75% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 158,971,000.00 77,619,535.10 3.20% - 3.65% 3.25% - 4.00% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 71,741,233.24 51,732,345.33 2.99% - 6.50% 2.99% - 5.00% 
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24.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมี
รายการคา้กบัลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดบ้ริหารความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนโดยเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ 2,197,365.81 1,347,471.05 1,409,693.30 1,142,546.95 
ปอนดส์เตอริงค ์ 1,505.77 11,513.02 1,505.77 - 
ยโูร 76.00 41,126.14 76.00 5,737.06 
ดอลลาร์สิงคโปร์ - 8,696.55 - 8,696.55 
ริงกิตมาเลเซีย - 18,216.76 - 17,809.00 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ - 171.71 - - 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ  731,972.25   459,671.03  731,403.85 459,656.03 
ปอนดส์เตอริงค ์  3,031.96   3,783.26  3,031.96 3,783.26 
ยโูร  -     1,086.00  - 1,086.00 
ดอลลาร์สิงคโปร์  -     23,608.55  - - 
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25. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

25.1  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกหลายแห่ง                     
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 - 5 ปี และสามารถต่ออายไุด ้กลุ่มบริษทัมีขอ้ผกูมดัท่ีจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ             
ตามสญัญาเดือนละ 598,685.37 บาท (31 ธนัวาคม 2557 : เดือนละ 373,117.17 บาท) 

 

25.2  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2558 และวัน ท่ี  31 ธันวาคม  2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้ธนาคาร
ภายในประเทศออกหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 1.53 ลา้นบาท 

 

25.3   ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน  2558 และวนัท่ี  31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาออกแบบ
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมอาคารสาํนกังานกบับุคคลภายนอกแห่งหน่ึงจาํนวน 0.95 ลา้นบาท  

 
25.4   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยท่ีประเทศสิงคโปร์ไดท้าํสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและ

บริการกบับุคคลภายนอกสองแห่ง โดยมีระยะเวลาการเช่าและบริการ 2 ปี บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่าย   
ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเดือนละ 3,140.00 เหรียญสิงคโปร์ 

 
26. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพื่อใหอ้อก
งบการเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 
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