
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง      

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร          
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 
ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได ้           
ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ  ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 
ข้อสรุป 

  
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน      

การบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั 

 
 

(นางสาวซูซาน   เอ่ียมวณิชชา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 

 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85,412,801.96         57,216,806.13          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1,5 -                           60,321.39                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 6 142,299,498.35       157,259,062.45        
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 227,712,300.31       214,536,189.97        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 59,572,443.32         59,480,624.95          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 163,718,127.84       169,420,816.90        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 1,274,712.47           974,924.43               

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 1,350,806.76           1,383,510.51            

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 12,110,263.00         12,110,263.00          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,713,865.00           1,924,702.00            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 239,740,218.39       245,294,841.79        
     รวมสินทรัพย์ 467,452,518.70       459,831,031.76        

                    (นายกิตติ  พวัถาวรสกุล)                (นางสาวเนติรัด   สงัขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557

สินทรัพย์

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

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 143,168,596.87       125,367,261.48        

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1 110,000.00              2,100,000.00            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 10 65,009,340.98 71,254,878.81

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,797,951.44 4,114,498.70

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,359,047.65 1,234,152.03

ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 283,277.75 1,169,043.41

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12 30,068,367.24 31,276,804.11

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 242,796,581.93 236,516,638.54

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12 44,720,191.40 52,960,414.82

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13 4,261,968.00 4,016,308.00

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 2,121,823.98 1,562,310.95

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,506,183.43 1,521,823.43

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 52,610,166.81 60,060,857.20

     รวมหน้ีสิน 295,406,748.74 296,577,495.74

                    (นายกิตติ  พวัถาวรสกุล)                (นางสาวเนติรัด   สงัขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)

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

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 420,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท 105,000,000.00 105,000,000.00

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

   หุน้สามญั 325,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท 81,250,000.00 81,250,000.00

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 48,750,000.00         48,750,000.00          

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 31,545,769.96         22,753,536.02

     รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 172,045,769.96       163,253,536.02        
          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 467,452,518.70       459,831,031.76        

                    (นายกิตติ  พวัถาวรสกุล)                (นางสาวเนติรัด   สงัขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557

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

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 253,214,774.70 235,655,321.80

รายไดอ่ื้น 390,126.78 381,931.71

รวมรายได้ 253,604,901.48 236,037,253.51

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 206,254,025.81               177,579,909.85

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,749,615.13 6,901,375.08

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,333,846.64 21,861,089.72

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4.3 4,270,188.00 5,368,582.75

ตน้ทุนทางการเงิน 2,575,650.15 2,461,988.73

รวมค่าใชจ่้าย 242,183,325.73               214,172,946.13               

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11,421,575.75 21,864,307.38

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (2,629,341.81)                 (4,523,956.75)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 8,792,233.94 17,340,350.63

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                                  -                                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 8,792,233.94                   17,340,350.63                 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 16 0.03 0.05

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

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                             (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                        (นางสาวเนติรัด   สงัขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557

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

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน

หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

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

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                           -                       -                                8,792,233.94        8,792,233.94           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 81,250,000.00          48,750,000.00     10,500,000.00              31,545,769.96      172,045,769.96       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 81,250,000.00          48,750,000.00     -                                (8,362,816.68)       121,637,183.32       

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                           -                       -                                17,340,350.63      17,340,350.63         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 81,250,000.00          48,750,000.00     -                                8,977,533.95        138,977,533.95       

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

    (นายกิตติ  พวัถาวรสกุล)                

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

      (นางสาวเนติรัด   สังขง์าม)              

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

กําไร(ขาดทุน)สะสม

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

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11,421,575.75           21,864,307.38        

    ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

          หน้ีสงสัยจะสูญ 1,005,262.21             599,693.84              

          (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (87,347.72)                 369,740.86              

          ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                              196,976.54              

          ขาดทุนจากการเคลมประกนัภยั 273,639.83                -                           

          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,207,599.39             3,117,401.92          

          ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 32,703.75                   32,703.75                

          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 245,660.00                208,453.00              

          ดอกเบ้ียรับ (136,916.70)               (309,071.81)            

          ดอกเบ้ียจ่าย 2,575,650.15             2,461,988.73          

     กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 18,537,826.66           28,542,194.21        

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,321.39                   264,999.10              

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 14,058,614.39           20,759,066.24        

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 210,837.00                (90,600.00)              

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,990,000.00)            563,025.57              

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (5,984,152.10)            (14,811,181.60)       

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีกรมสรรพากร (1,316,547.26)            1,425,212.75          

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (15,640.00)                 -                           

         เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 23,561,260.08           36,652,716.27        

         เงินสดรับดอกเบ้ีย 130,149.34                91,244.38                

         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,944,933.16)            (1,575,397.84)         

                   เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 21,746,476.26           35,168,562.81        

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                                       (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                                                    (นางสาวเนติรัด   สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2557

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

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (605,573.59)               (3,369,855.92)         

         เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                              730,005.61              

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (332,000.00)               (23,400.00)              

         เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสียหายจากประกนัภยั 934,207.38                -                           

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (91,818.37)                 (90,331.94)              

                    เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (95,184.58)                 (2,753,582.25)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

               จากสถาบนัการเงิน 17,801,335.39           (2,726,137.29)         

         เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (885,765.66)               (768,928.19)            

         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (7,695,298.95)            (6,651,563.66)         

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (1,412,664.40)            (1,521,270.93)         

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,262,902.23)            (808,212.28)            

                    เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,544,704.15             (12,476,112.35)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ              28,195,995.83           19,938,868.21        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 57,216,806.13           6,342,475.29          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 17.1 85,412,801.96           26,281,343.50        

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                                       (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                                                    (นางสาวเนติรัด   สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2557

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

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด



 
 
 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อ 

สําหรับงวดสามดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

บริษัท  เอ็นซีแอล  อินเตอร์เนชั่นแนล  โลจิสติกส์  จํากัด(มหาชน ) เป็นบริษัทจํากัดมหาชนซ่ึงจัดตั้ ง                    
ในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล                    
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก ให้บริการบริหารและจดัการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรรวมถึงใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติั     
การบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  และ
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั คือ       
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด     
ได้จดัทําเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง งบการเงิน   
ระหว่างกาล  และไดเ้พ่ิมหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 เน่ืองจากบริษทัมีความประสงค ์      
ท่ีจะออกหลกัทรัพยเ์พ่ือเสนอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอ
รายงานไปแล้ว  ดังนั้ นการอ่ านงบการเงินระหว่างกาล น้ีควรอ่านควบคู่ กับงบการเงินสําห รับ ปี ส้ิน สุด                     
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 

 
งบการระหว่างกาลน้ีนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย  

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทําข้ึนเพ่ือความสะดวกของผู ้อ่ านงบการเงินท่ีไม่ คุ้น เคยกับภาษาไทย
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                               (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ีกับงบการเงินท่ีมี                 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557  เป็นตน้ไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบรูณะและ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง  ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง  การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตาม

สญัญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน          
และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวดปัจจุบนั 

 

นอกจากน้ี  สภาวิชาชีพบัญชียงัได้ประกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับงบการเงิน        
ในงวดอนาคต  ดงัต่อไปน้ี 

 

  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

 

บริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินในงวดอนาคตก่อนวนัถือปฏิบติั  
และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีเร่ิมนาํมา
ถือปฏิบติั 

 

3. นโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงิน
ระหวา่งกาลเช่นเดียวกนักบัท่ีใชส้าํหรับจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่สมํ่าเสมอในระหว่างงวดปีบญัชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 
4. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2557  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ ครอบครัวพัวถาวรสกุล   ซ่ึงถือหุ้นรวมกัน               
ร้อยละ 76.31 (31 ธนัวาคม 2556 : ร้อยละ 76.31) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้หลกั
หรือกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 
สรุปไดด้งัน้ี 

 

4.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั  
 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
ลูกหน้ีการคา้   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 33,057.63 

   

ลูกหน้ีอ่ืน   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 27,263.76 

           รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 60,321.39 
   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   
กรรมการ 110,000.00 2,100,000.00 

 

4.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

(หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 

รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 46,673.28 

   

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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4.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4,223,000.00 5,329,882.75 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 47,188.00 38,700.00 

 4,270,188.00 5,368,582.75 
 

4.4 ลกัษณะความสมัพนัธ์  
 

บริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
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 

 

4.5 นโยบายการกาํหนดราคา  
 

รายการธุรกิจ              นโยบายการกาํหนดราคา 
ซ้ือ-ขายหวัลากและหางพว่ง ราคาตามสัญญาเช่าทางการเงินและราคาตามสัญญา

เช่าทางการเงินลบ 10% 
ค่าบริหารจดัการระหวา่งกนั 2% จากยอดค่าขนส่งหรืออตัราคิดเหมาเป็นเท่ียว 
รายไดค้่าขนส่งและค่าขนส่ง ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดค้่าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร ราคาทุน + 10 - 27% 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์เคร่ืองจกัร ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระ + 24% 
ค่าเช่าอาคารเพ่ือจดัเก็บเอกสาร ราคาตามสญัญาเช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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4.6 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าอาคารจาํนวน 1 สัญญา                  
กบักรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายไุดบ้ริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 1.44 ลา้นบาท  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าอาคารจาํนวน 1 สัญญา                  
กับบุคคลใกล้ชิดกรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุได้บริษทัมีภาระผูกพนัต้องจ่ายค่าเช่าปีละ                   
0.09 ลา้นบาท  

 
5. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
ลูกหน้ีการคา้   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 33,057.63 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน - - 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน - - 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - - 

         รวม - 33,057.63 
ลูกหน้ีอ่ืน - 27,263.76 

         รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 60,321.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
ลูกหน้ีการคา้   
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,926,438.92 2,721,960.43 
ลูกหน้ีการคา้ 128,400,384.49 142,337,944.00 

         รวม 132,326,823.41 145,059,904.43 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,775,277.92) (7,770,015.71) 
         สุทธิ 123,551,545.49 137,289,888.72 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,809,464.92 2,066,692.29 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87,418.16) (87,418.16) 
         สุทธิ 1,722,046.76 1,979,274.13 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 10,094,387.04 12,239,607.75 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (33,630.90) (33,630.90) 
         สุทธิ 10,060,756.14 12,205,976.85 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,392,916.54 4,594,674.66 
เงินทดรองจ่าย 172,527.87 14,607.54 
ภาษีซ้ือรอครบกาํหนด 1,399,705.55 1,174,640.55 
         รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 142,299,498.35 157,259,062.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืนจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 73,201,655.48 66,278,467.72 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 47,701,133.98 67,107,035.68 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 385,119.16 346,982.65 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน 1,151,926.49 5,583,878.02 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 9,886,988.30 5,743,540.36 

         รวม 132,326,823.41 145,059,904.43 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,775,277.92) (7,770,015.71) 
         สุทธิ 123,551,545.49 137,289,888.72 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
31 มีนาคม 2557 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
ยอดคงเหลือตน้งวด (7,770,015.71) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด (1,005,262.21) 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (8,775,277.92) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,565,840.95 5,284,541.37 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3,461,367.68 6,889,141.97 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 65,629.00 56,375.00 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน - 8,000.00 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 1,549.41 1,549.41 

         รวม 10,094,387.04 12,239,607.75 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (33,630.90) (33,630.90) 
         สุทธิ 10,060,756.14 12,205,976.85 

 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินทดรองจ่ายค่าพิธีการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  

31 มีนาคม 2557 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
ยอดคงเหลือตน้งวด (33,630.90) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (33,630.90) 

 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557              

มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
ยอดคงเหลือตน้งวด (87,418.16) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (87,418.16) 

 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั 
 

บริษทัมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในอตัราร้อยละ 100 ของยอดลูกหน้ีท่ีลูกหน้ีรายนั้น ๆ ไม่มีการติดต่อ
กบับริษทัอีกต่อไปและคา้งชาํระมากกวา่ 181 วนั (กรณีมีลูกหน้ีการคา้คงเหลือมากกวา่เจา้หน้ีการคา้ในรายเดียวกนัจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีการคา้หกัลบดว้ยยอดเจา้หน้ีการคา้) 

 
7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 169,420,816.90 
ซ้ือสินทรัพย ์ 605,573.59 
โอนออก  (48,767.07) 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (2,961,208.55) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,298,287.03) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 163,718,127.84 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  บริษทัมีสินทรัพยซ่ึ์งคิดค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัใชด้าํเนินงานอยู่ในราคา
ทุนจาํนวน 9.97 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556 : จาํนวน 8.27 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างราคาทุน 
20.56 ลา้นบาทเพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในวงเงิน 20.00 ลา้นบาท 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์
และยานพาหนะมีราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จาํนวน 138.51 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556 : จาํนวน 
140.54 ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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8. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 974,924.43 
ซ้ือสินทรัพย ์ 332,000.00 
โอนเขา้ 48,767.07 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (80,979.03) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,274,712.47 

 
9. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11,168,596.87 13,367,261.48 
เงินกูย้มืระยะสั้น  132,000,000.00 112,000,000.00 

รวม 143,168,596.87 125,367,261.48 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับสถาบนัการเงิน       
หลายแห่งวงเงินจาํนวน 179.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556 : จาํนวน 149.00 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
3.70% - 3.95% ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556 : ร้อยละ 3.70% - 4.75% ต่อปี) 

 

วงเงินสินเช่ือดังกล่าวใช้หลักประกันโดยเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินของบริษัทและคํ้ าประกัน                     
โดยกรรมการท่านหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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10. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

เจา้หน้ีการคา้ 48,234,344.64 49,062,790.51 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,190,479.94 13,317,248.42 
เจา้หน้ีอ่ืน 7,584,516.40 8,874,839.88 

รวม 65,009,340.98 71,254,878.81 

 
11. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557   
มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวตน้งวด 1,169,043.41 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด - 
จ่ายชาํระระหวา่งงวด (885,765.66) 
เงินกูย้มืระยะยาวปลายงวด 283,277.75 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงิน                   
20.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้งวดละไม่ตํ่ากวา่ 300,000.00 บาท                    

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มียอดคา้งชาํระจาํนวน 0.28 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556 : จาํนวน 1.17 ลา้นบาท) 
 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใชห้ลกัประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและคํ้าประกนัโดยกรรมการ
ของบริษทัหน่ึงท่าน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยาวมีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

ไม่เกิน 1 ปี 283,277.75 1,169,043.41 
2 ปี – 5 ปี  - - 

รวม 283,277.75 1,169,043.41 
 
12. หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินตน้งวด 84,237,218.93 
ทาํสญัญาเพิ่มระหวา่งงวด - 
โอนออกระหวา่งงวด (1,753,361.34) 
จ่ายชาํระระหวา่งงวด (7,695,298.95) 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินปลายงวด 74,788,558.64 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินระยะยาวกบับริษทัลิสซ่ิง
หลายแห่งเพ่ือเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะจาํนวน 131 สัญญา สัญญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้งแต่
เดือนละ 5,989.72 บาทถึงเดือนละ 130,604.76 บาท โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 - 5 ปี สญัญาเช่าดงักล่าวมีกรรมการของ
บริษทัเป็นผูค้ ํ้ าประกนั กรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์และยานพาหนะดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัเม่ือบริษทัได้
ชาํระเงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า 

 

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
           (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
 หน้ีสินภายใต ้

สญัญาเช่าการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่าย    
 รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 34,230,444.70 (4,162,077.46) 30,068,367.24 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  48,175,397.28 (3,455,205.88) 44,720,191.40 

รวม 82,405,841.98 (7,617,283.34) 74,788,558.64 
    



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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         (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 เจา้หน้ีตามสญัญา 

เช่าทางการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 36,117,344.13 (4,840,540.02) 31,276,804.11 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  57,334,405.34 (4,373,990.52) 52,960,414.82 

รวม 93,451,749.47 (9,214,530.54) 84,237,218.93 
 

บ ริษัทตัด จ่ายดอก เบ้ี ยตามสัญญ าเช่ าการเงินสําห รับ งวดสาม เดือน ส้ิน สุดวัน ท่ี  31  มีน าคม  2557                    
จาํนวน 1.41 ล้านบาท (31 มีนาคม 2556 : จาํนวน 1.53 ล้านบาท) โดยบันทึกไวใ้นบัญชี “ต้นทุนทางการเงิน”             
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

13. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มีนาคม 2557 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ตน้งวด 4,016,308.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 210,346.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 35,314.00 
ผลประโยชนท่ี์จ่าย - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ปลายงวด 4,261,968.00 

 

14. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร 31 มีนาคม  
 2557 หรือขาดทุน 2557 
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 1,051,846.31 - 1,051,846.31 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 63,416.90 - 63,416.90 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (3,480,835.76) (608,645.03) (4,089,480.79) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 803,261.60 49,132.00 852,393.60 
      หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,562,310.95) (559,513.03) (2,121,823.98) 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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15. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,069,828.78 4,200,339.79 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราว 
       ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 559,513.03 323,616.96 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,629,341.81 4,523,956.75 

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บักาํไรทางบญัชีสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 
กาํไรทางบญัชี 11,421,575.75 21,864,307.38 
   

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 2,284,315.15 4,372,861.48 
ผลกระทบจากส่วนค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณ 
      กาํไรทางภาษี 345,587.41 151,095.27 
ผลกระทบจากส่วนค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัในการคาํนวณ 
      กาํไรทางภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน (560.75) - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,629,341.81 4,523,956.75 

 
16. กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน)  ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

 
 
 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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17. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
 

17.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 
เงินสด 1,228,393.00 1,246,893.29 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 64,448,005.31 15,608,724.63 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 19,736,403.65 9,425,725.58 

 รวม 85,412,801.96 26,281,343.50 
 

17.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
(หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 
ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายแลว้เช่ากลบั 171,666.67 171,666.66 
ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน - 21,633,644.95 
โอนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนไปเป็นภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 2,739,230.48 
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 48,767.07 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

                         (นายกิตติ  พวัถาวรสกุล)                                                               (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

บริษทัระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของบริษทั  ซึ่งรายงานดงักล่าวไดร้ับการสอบทานโดยผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเป็นประจาํ
เพื่อการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงาน   

 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรและใหบ้ริการ
ขนส่งและกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงันี้ 

 

         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม  
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย
สินคา้ทางบก 

ใหบ้ริการบริหารและจดัการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร 

(Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

(NVOCC) 
อื่น ๆ รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 37.84 28.28 139.62 140.36 75.66 67.01 0.10 - 253.22 235.65 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 6.98 6.48 22.13 35.89 18.31 15.70 (0.46) - 46.96 58.07 
รายไดอ้ื่น       0.39 0.38 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (1.61) (6.90) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (26.33) (21.86) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (5.41) (5.37) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (2.58) (2.46) 
กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       11.42 21.86 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

                         (นายกิตติ  พวัถาวรสกุล)                                                               (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
14

ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของบริษทั 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม  
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย
สินคา้ทางบก 

ใหบ้ริการบริหารและจดัการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร 

(Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหวา่งประเทศ 

(NVOCC) 
อื่น ๆ ส่วนกลาง รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
ค่าเสื่อมราคา 1.78 1.48 - - - - - - 1.52 1.72 3.30 3.20 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - - - 0.08 0.09 0.08 0.09 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 39.20 ลา้นบาทจากรายไดใ้หบ้ริการ
บริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (31 มีนาคม 2556 : จาํนวน 2 รายเป็นจาํนวนเงิน 81.25 ลา้นบาทจากรายไดใ้หบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการ 
กรมศุลกากร) 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

        ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                               (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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19. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

19.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดในอนาคต           
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารพาณิชย ์สินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด บริษทัจึงเช่ือว่าจะไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 

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

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
เงินฝากออมทรัพย ์ 64,448,005.31 31,595,242.41 0.50% 0.50% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 59,572,443.32 59,480,624.95 1.25% - 2.50% 0.629% - 2.50% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11,168,596.87 13,367,261.48 3.60% - 4.00% 3.95% - 4.75% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 132,000,000.00 112,000,000.00 3.70% - 3.95% 3.70% - 3.95% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 283,277.75 1,169,043.41 6.50% 6.50% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 74,788,558.64 84,237,218.93 2.99% - 5.00% 3.20% - 5.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

                         (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                               (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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19.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมี     
รายการคา้กบัลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงฝ่ายบริหารไดบ้ริหารความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนโดยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (FCD) และเข้าทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศ หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

    31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
เหรียญสหรัฐ 1,117,706.03 603,136.31 272,477.51 325,548.52 
ปอนดส์เตอริงค ์ 3,576.91 - 7,404.30 15,329.86 
ยโูร 1,783.45 8,956.91 3,007.73 1,193.92 
นิวซีแลนด ์ - - 739.00 739.00 
ดอลลาร์สิงคโปร์ - 165.45 11,395.91 10,802.45 

 
20. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

20.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการกับ
บุคคลภายนอกหลายแห่ง โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 - 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ บริษทัมีขอ้ผูกมดัท่ี       
จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเดือนละ 263,045.00 บาท  

 

20.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ธนาคารภายในประเทศ       
ออกหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 2.83 ลา้นบาท 

 

20.3  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัไดท้าํสญัญาบริการกบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึง โดยบริษทัมีภาระผกูพนั
ตอ้งจ่ายค่าบริการคงเหลือจาํนวน 1.50 ลา้นบาท 

 
 
 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

                         (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                               (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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21.    เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีมติดงัต่อไปน้ี 
 

- มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ้นสําหรับผลประกอบการประจําปี  2556 ในอัตราหุ้นละ                   
0.046154 บาทเป็นจาํนวนเงิน 15.00 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 เมษายน  2557 

 

- มีมติอนุมติัยกเลิกการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานตามโครงการ
ออกเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

 
22. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือให้ออกงบการเงินได้เม่ือวนัท่ี               
14 พฤษภาคม 2557 
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