
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถื้อหุน้ บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
              

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                      
โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2557                         
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู ้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถ                  
จัดทํางบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต                   
หรือขอ้ผดิพลาด 

 

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซ่ึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ                       
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูล              
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงิน                           
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  วิ ธีการตรวจสอบท่ี เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู ้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึง                         
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก                     
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าวผู ้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง                
กบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อว ัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ                           
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหารรวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง                  
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
 
 



 
SP Audit Co., Ltd. 

 

 
ความเห็น 

 

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน                   
เฉพาะกิจการของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 บริษทั เอส พ ี ออดิท จาํกดั 

 
 
 

( นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 

 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 

 



3

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2557 2557 2556

สินทรัพยห์มุนเวียน

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

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,7 118,989.35             118,989.35               60,321.39              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 8 105,565,546.02      105,463,427.95        157,259,062.45     

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 189,694,149.00      178,614,865.70        214,536,189.97     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 9 71,518,288.79        71,518,288.79          59,480,624.95       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 32,661,104.81        32,750,400.00          -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          12,469,096.50          -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 214,795,034.61      213,681,377.91        169,420,816.90     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 3,529,558.72          3,529,558.72            974,924.43            

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 1,252,695.51          1,252,695.51            1,383,510.51         

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 17,733,855.83        17,733,855.83          12,110,263.00       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,752,556.24          2,559,700.31            1,924,702.00         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 344,243,094.51      355,494,973.57        245,294,841.79     

     รวมสินทรัพย์ 533,937,243.51      534,109,839.27        459,831,031.76     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

                                     (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                               (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2557 2557 2556

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 82,710,333.73        82,710,333.73          125,367,261.48     

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 210,000.00             210,000.00               2,100,000.00         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 15 62,307,063.87        62,171,216.98 71,254,878.81

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 3,499,725.83          3,499,725.83 4,114,498.70

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                          -                            1,234,152.03

ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 -                          -                            1,169,043.41

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 17 23,568,018.91        23,568,018.91 31,276,804.11

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 172,295,142.34 172,159,295.45 236,516,638.54

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17 28,164,326.42        28,164,326.42 52,960,414.82

ประมาณการร้ือถอน 130,856.14             130,856.14 121,473.93

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 2,885,701.00          2,885,701.00 4,016,308.00

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 3,692,715.33          3,692,715.33 1,562,310.95

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,559,444.30          1,559,444.30 1,400,349.50

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,433,043.19 36,433,043.19 60,060,857.20

     รวมหน้ีสิน 208,728,185.53 208,592,338.64 296,577,495.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

                                     (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                               (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2557 2557 2556

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

   หุ้นสามญั 325,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท -                          -                            81,250,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 190,923,427.26      190,923,427.26        48,750,000.00       

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 10,500,000.00        10,500,000.00          10,500,000.00       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18,926,761.96        19,094,073.37          22,753,536.02

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (141,131.24)            -                            -                         

     รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 325,209,057.98      325,517,500.63        163,253,536.02     

          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 533,937,243.51      534,109,839.27        459,831,031.76     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

                                     (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                               (นางสาวเนติรัด สังขง์าม)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2557 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 915,424,959.65      915,409,858.54 929,251,605.95

รายไดอ่ื้น 7,293,705.16          7,293,705.16 6,658,183.90

รวมรายได้ 922,718,664.81 922,703,563.70 935,909,789.85

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 753,311,761.59      753,298,654.59      732,261,114.16

ค่าใชจ่้ายในการขาย 11,287,282.21        11,287,282.21 29,097,613.74

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 103,407,954.49      103,327,944.16 87,606,790.75

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6.3 18,386,260.00        18,386,260.00        23,146,297.87

ตน้ทุนทางการเงิน 10,692,719.31        10,692,719.31 10,371,681.74

รวมค่าใชจ่้าย 897,085,977.60      896,992,860.27      882,483,498.26        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนส่วนแบ่งขาดทุน 25,632,687.21        25,710,703.43        53,426,291.59          

จากการลงทุนในบริษทัร่วม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม (89,295.19)             -                         -                           

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25,543,392.02 25,710,703.43 53,426,291.59

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (6,000,750.08)        (6,000,750.08)        (11,809,938.89)        

กาํไรสาํหรับปี 19,542,641.94 19,709,953.35 41,616,352.70

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (141,131.24)           -                         -                           

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,630,584.00          1,630,584.00          -                           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 21,032,094.70        21,340,537.35        41,616,352.70          

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 23 0.06                        0.06                        0.13

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  (หน่วย : หุ้น) 339,575,343           339,575,343           325,000,000             

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

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

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                             (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                             (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)



(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวม

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น สํารอง ยงัไม่ได้ ผลต่างจากการ ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ชําระแล้ว สามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร แปลงค่างบการเงนิ ของบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 81,250,000.00        48,750,000.00        -                        (8,362,816.68)       -                            121,637,183.32      
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี
สาํรองตามกฎหมาย 21 -                          -                          10,500,000.00      (10,500,000.00)     -                            -                          
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                        41,616,352.70      -                            41,616,352.70        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 81,250,000.00        48,750,000.00        10,500,000.00      22,753,536.02      -                            163,253,536.02      
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี -                          
เพิม่ทุนในระหว่างปี 20 23,750,000.00        147,250,000.00      -                        -                        -                            171,000,000.00      
ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้น 20 -                          (5,076,572.74)         -                        -                        -                            (5,076,572.74)         
เงินปันผลจ่าย 24 -                          -                          -                        (25,000,000.00)     -                            (25,000,000.00)       
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                          -                          -                        1,630,584.00        -                            1,630,584.00          
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                        19,542,641.94      (141,131.24)              19,401,510.70        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 105,000,000.00      190,923,427.26      10,500,000.00      18,926,761.96      (141,131.24)              325,209,057.98      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

กําไรสะสม

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

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน

หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี

สาํรองตามกฏหมาย 21 -                         -                         10,500,000.00              (10,500,000.00)      -                          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                               41,616,352.70       41,616,352.70         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 81,250,000.00        48,750,000.00        10,500,000.00              22,753,536.02       163,253,536.02       

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี

เพิ่มทุนในระหวา่งปี 20 23,750,000.00        147,250,000.00      -                               -                        171,000,000.00       

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้น 20 -                         (5,076,572.74)         -                               -                        (5,076,572.74)          

เงินปันผลจ่าย 24 -                         -                         -                               (25,000,000.00)      (25,000,000.00)        

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                         -                         -                               1,630,584.00         1,630,584.00           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                               19,709,953.35       19,709,953.35         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 105,000,000.00      190,923,427.26      10,500,000.00              19,094,073.37       325,517,500.63       

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

กําไร(ขาดทุน)สะสม

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

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

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2557 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25,543,392.02          25,710,703.43            53,426,291.59          

    ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

          หน้ีสงสยัจะสูญ 2,183,748.09            2,183,748.09              4,843,837.61            

          กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (337,959.68)              (196,709.86)                (538,096.45)             

          ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 774,728.56               774,728.56                 154,199.99               

          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,054,720.31          17,048,153.88            13,404,788.11          

          ขาดทุนจากการเปล่ียนแทนทรัพยสิ์น 174,016.84               174,016.84                 -                           

          ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 123,068.89               123,068.89                 219,951.12               

          ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 130,815.00               130,815.00                 130,815.00               

          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 971,080.00               971,080.00                 833,817.00               

          ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 89,295.19                 -                              -                           

          ดอกเบ้ียรับ (970,052.38)              (970,052.38)                (1,203,954.84)          

          ดอกเบ้ียจ่าย 10,692,719.31          10,692,719.31            10,371,681.74          

     กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 56,429,572.15          56,642,271.76            81,643,330.87          

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (58,667.96)                (58,667.96)                  342,274.29               

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 49,768,156.87          49,870,274.94            (26,751,079.96)        

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (561,454.24)              (368,598.31)                (989,960.84)             

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,890,000.00)           (1,890,000.00)             1,552,676.33            

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (8,281,133.14)           (8,416,980.03)             (3,700,112.35)          

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีกรมสรรพากร (614,772.87)              (614,772.87)                2,229,149.66            

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 168,477.01               168,477.01                 60,522.50                 

         เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 94,960,177.82          95,332,004.54            54,386,800.50          

         เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,061,959.54            1,061,959.54              1,240,413.88            

         เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (63,457.00)                (63,457.00)                  -                           

         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (9,866,593.37)           (9,866,593.37)             (9,114,609.08)          

                   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 86,092,086.99          86,463,913.71            46,512,605.30          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2557 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (67,999,288.86)         (66,879,184.31)           (7,297,843.15)          

         เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,993,571.86            1,993,571.86              1,292,282.24            

         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,660,000.00)           (2,660,000.00)             (59,263.00)               

         เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (32,750,400.00)         (32,750,400.00)           -                           

         เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            (12,469,096.50)           -                           

         (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (12,037,663.84)         (12,037,663.84)           (812,266.86)             

                    เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (113,453,780.84)       (124,802,772.79)         (6,877,090.77)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

         เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

               จากสถาบนัการเงิน (42,656,927.75)         (42,656,927.75)           57,569,933.71          

         เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,169,043.41)           (1,169,043.41)             (7,247,827.00)          

         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (30,751,512.26)         (30,751,512.26)           (28,888,920.34)        

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (4,746,194.66)           (4,746,194.66)             (6,571,635.50)          

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (6,176,104.64)           (6,176,104.64)             (3,622,734.56)          

         เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 164,654,284.07        164,654,284.07          -                           

         เงินสดจ่ายเงินปันผล (25,000,000.00)         (25,000,000.00)           -                           

                    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 54,154,501.35          54,154,501.35            11,238,816.31          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ              26,792,807.50          15,815,642.27            50,874,330.84          

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 25.1 84,009,613.63          73,032,448.40            57,216,806.13          

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

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

                                               (นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)                                                                                 (นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)    



 
 

ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                          ลงช่ือ......................................................กรรมการ 
                   (นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต)                                                                 (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

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

 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมการซ้ือขายได้
ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 เป็นตน้ไป 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก ให้บริการบริหารและจดัการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรรวมถึงใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน  
 

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

 

งบการเงินได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้       
บางรายการท่ีไดอ้ธิบายในนโยบายการบญัชีท่ีจะกล่าวต่อไป 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ฝ่ายบริหาร
ประมาณการและกาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ี
เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลข
ประมาณการขึ้นจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุด 
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งบการเงินน้ีนําเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจัดทําเป็นภาษาไทย             
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ีกับงบการเงินท่ีมี                 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557  เป็นตน้ไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
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  สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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 การบูรณะและ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ารตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง  ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง  การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตาม

สัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้กบังบการเงินในงวดปัจจุบนั          
และฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวด
ปัจจุบนั 

 

นอกจากน้ี  สภาวิชาชีพบญัชียงัไดป้ระกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกบังบการเงินใน  
งวดอนาคต  ดงัต่อไปน้ี 

 
  วนัถือปฏิบติั 
กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 เร่ือง  งบการเงินรวม 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 เร่ือง  การร่วมการงาน 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สัญญาเช่า 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  รายได ้ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ    

          ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  กาํไรต่อหุน้ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ี 

          มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

          สภาพแวดลอ้ม 
1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   1 มกราคม 2558 
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          เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2558 
  วนัถือปฏิบติั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 14 เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 20 เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมการดาํเนินงาน 
1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  รายได ้– รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริการโฆษณา 1 มกราคม 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

 

กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้กับงบการเงินในงวดอนาคต              
ก่อนวนัถือปฏิบติั  และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทัในงวดท่ีเร่ิมนาํมาถือปฏิบติั 

 
3. หลกัการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในนโยบาย  
ทางการเงินและการดาํเนินงานเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย  ในการพิจารณาเร่ืองการควบคุมได้
พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีจะไดม้าในปัจจุบนัไม่ว่าไดจ้ากการใชสิ้ทธิหรือจากการแปลงสภาพ    ตราสารงบ
การเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 

 

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

   
จดทะเบียน 
ในประเทศ 

อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ประเภทของกิจการ 2557 2556 
NCL International Logistics (S) PTE  LTD. ใหบ้ริการจดัการระบบโลจิสติกส์ 

(Logistics Provider) 
สิงคโ์ปร์ 100.00 - 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแลว้ 

 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนโดยมีวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
4. นโยบายการบญัชี 

 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

สําหรับเพ่ือการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ          
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีกาํหนดถอนเม่ือซ้ือภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า 
และปราศจากภาระผกูพนั 

 

4.2 ลูกหน้ีการคา้  
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคาํนวณจาก     
ร้อยละของลูกหน้ีโดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ี          
คงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  มูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญคือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีตดัเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุได ้

 

4.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นบริษทัท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัของบริษทั  โดยบริษทัมีอาํนาจในการเขา้ไปมี                
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทร่วม  แต่ไม่ถึงระดับท่ี                      
จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียบนัทึกบญัชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย      
โดยบริษทัรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากวนัท่ีไดม้าซ่ึงเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามสัดส่วนท่ีบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วม  นโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมท่ี
แตกต่างไปจากนโยบายการบญัชีของบริษทัจะถูกเปล่ียนใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีใชโ้ดยบริษทัและงบ
การเงินของบริษทัร่วมจดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทั 

 

4.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหลงัหักค่าเผื่อการด้อยค่า                
ของเงินลงทุน 

 

4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษทัถือครองไวเ้พ่ือใชใ้นการจาํหน่ายสินคา้  เพื่อให้บริการ
และเพื่อใชใ้นการบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีกลุ่มบริษัทถือครองไวเ้พ่ือใช้ในการจําหน่ายสินค้า  เพ่ือให้บริการและเพ่ือใช้ใน                
การบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ราคาทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ยราคาซ้ือรวมอากรขาเขา้และภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ไดห้ลงัหกัส่วนลดการคา้
และจาํนวนท่ีไดรั้บคืนจากผูข้าย  ตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเพ่ือให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและ
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ประมาณการเบ้ืองตน้สําหรับตน้ทุนในการร้ือขนยา้ยและบูรณะ
สถานท่ีตั้ งสินทรัพยน์ั้ น  รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิต
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 

กลุ่มบริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยทุ์กประเภท ยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างก่อสร้าง 
โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านท่ีประมาณไวข้องสินทรัพยด์งัน้ี 

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

 

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยจ์ะ
ไดรั้บการทบทวนทุกๆ ส้ินปีบญัชี 
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นจะถูกรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 

4.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนท่ีกลุ่มบริษัทซ้ือมาแสดงในราคาทุนหัก               
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อดอ้ยค่า(ถา้มี)  โดยจะตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใชง้าน 10 ปี 

  

4.7 สญัญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

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

 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บั
ผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ี
ไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่านั้น 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้กบั         

ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 

กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินและตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกบัสินทรัพยถ์าวรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั 
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4.8 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยซ่ึ์งจําเป็นต้องใช ้     
ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพ่ือให้สามารถนาํสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือนาํไปขายจะถูกรับรู้
รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อม
ท่ี  จะขาย 

 

รายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือการจดัหาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนชั่วคราวจะ
นาํไปหกัออกจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึน 
 

4.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัตลอดจนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีอาจไม่
สามารถไดรั้บประโยชน์คืนกลบัมา  กลุ่มบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นผลต่างราคาตามบญัชีท่ีสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงคือจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่าง
ราคาขายสุทธิเม่ือเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยถู์กจดักลุ่มให้อยูก่ลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถระบุไดว้่าจะเกิด
กระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่มอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการประเมินพิจารณาเร่ืองการดอ้ยค่า  

  
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรือขาดทุนหรือบันทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ี

สินทรัพยน์ั้นเคยตีราคาเพ่ิม  และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มี
อยู่ต่อไปหรือเป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนหรือนาํไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

 

4.10 ประมาณการหน้ีสิน 
   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนั
ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดังกล่าวคาดว่า          
จะส่งผลให้ตอ้งสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพนัและสามารถประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่าง
แน่นอนเม่ือไดจ่้ายประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 
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4.11   ประมาณการร้ือถอน 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือลานจอดรถด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการของต้นทุน 
ค่าร้ือถอนท่ีจะเกิดข้ึน ณ วนัส้ินสุดสัญญา หน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่าร้ือถอน        
ในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาร้ือถอนและอตัราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบนัของประมาณ
การของตน้ทุนค่าร้ือถอนโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีประมาณข้ึนโดยผูบ้ริหาร และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนส่วน
ปรับปรุงลานจอดรถ 

 

4.12 การรับรู้รายได ้
  

รายไดจ้ากการให้บริการบริหารจดัการขนส่งสินคา้ขาออก รับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้ลงเรือเรียบร้อยแลว้  
รายไดจ้ากการให้บริการบริหารจดัการขนส่งสินคา้ขาเขา้ รับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบใบสั่งจ่ายสินคา้ (D/O) ให้แก่
ลูกคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่ง รับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูรั้บท่ีจุดหมายปลายทาง 

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับฝากและจดัการสินคา้และให้บริการนาํเขา้ออกของผ่านพิธีการกรมศุลกากรรับรู้
รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาํระ 
 

4.13 ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงาน                
และบริษทัโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูบ้ริหารกองทุน
อิสระ     เงินสมทบท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายเขา้กองทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผู ้เช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในการประมาณการจาํนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชน์
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือกาํหนด
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  ต้นทุนบริการในอดีตและตน้ทุนปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง        
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โดยผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

4.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
ท่ีเกิดรายการ  และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 

4.15 ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบันท่ียงัไม่ได้จ่ายชําระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน           
และในกรณีท่ีจาํนวนภาษีท่ีไดช้าํระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมากกวา่ภาษีท่ีตอ้งชาํระสาํหรับงวดนั้น  กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้ส่วนท่ีจ่ายชาํระเกินดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ ยกเวน้
กรณีท่ีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่
ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น  และกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ได้ รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากับจาํนวนท่ีเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้กัภาษีได ้ ยกเวน้กรณี
ท่ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่
ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ภายใน      
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  และวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสําหรับงวดท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  และวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายและนาํไป
รวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด  ยกเวน้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการท่ีรับรู้ในกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน
หรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาษีเงินไดด้งักล่าวในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้มื นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
และเกณฑ์การวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการ
บญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

 

4.17 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บน
พ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่า          
มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 

 อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลือสําหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ                   
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อนหรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือ           
ไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 

สญัญาเช่าการเงิน/สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาและประเมินขอบเขตของ
ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงได้รับจากสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาแลว้พบว่า ความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผูเ้ช่า  สญัญาเช่าดงักล่าวจดัเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

 
5. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  กลุ่มบริษทัไดท้บทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือยานพาหนะโดยไดป้รับอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยด์งักล่าวเพ่ิมข้ึนจากเดิม 8 ปี เป็น 10 ปี   และปรับลด
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยด์งักล่าวลงตามอายกุารให้ประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยด์งักล่าว  ทั้งน้ี  เพ่ือให้สะทอ้น
สภาพการใช้งานของสินทรัพย์ให้ตรงกับการใช้งานจริง  กลุ่มบริษัทใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปสําหรับการ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีดงักล่าว  การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลทาํให้ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี     
31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เพ่ิมข้ึน จาํนวน 4.39 ลา้นบาท และจาํนวน 5.45 ลา้นบาทตามลาํดบัในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
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6. รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ซ่ึงกระทําผ่านบริษัทท่ีทําหน้าท่ีถือหุ้น  บริษัทย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน     
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัรวมความถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับกิจการ          
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู ้บริหารสําคัญท่ีเป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้ ง        
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลและกิจการ        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2557  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ  ครอบครัวพัวถาวรสกุล   ซ่ึงถือหุ้นรวมกัน               
ร้อยละ 59.05 (ปี 2556 : ร้อยละ 76.31) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุ้นหลกัหรือ
กรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 

ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัระหว่างบริษทักบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 118,989.35 33,057.63 

   

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

        รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 118,989.35 60,321.39 
   

โบนสัคา้งจ่าย   
กรรมการ 210,000.00 2,100,000.00 
 
 

6.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั  
 

(หน่วย : บาท) 
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 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 249,054.73 559,916.63 

   

ค่าเช่า   
กรรมการ 1,440,000.00 1,440,000.00 
บุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 94,740.00 94,740.00 

 1,534,740.00 1,534,740.00 
 
 

6.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 18,202,881.00 22,991,494.87 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 183,379.00 154,803.00 
 18,386,260.00 23,146,297.87 

 

6.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์  
 

บริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั ยนิูทรานส์ โกลบอล จาํกดั มีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั วีพี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั มีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จาํกดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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6.5 นโยบายการกาํหนดราคา  
 

รายการธุรกิจ              นโยบายการกาํหนดราคา 
ซ้ือ-ขายหวัลากและหางพว่ง ราคาตามสัญญาเช่าทางการเงิน และราคาตามสัญญา

เช่าทางการเงินลบ 10% 
ค่าบริหารจดัการระหวา่งกนั 2% จากยอดค่าขนส่ง 
ค่าขนส่งระหว่างกนั ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร ราคาทุน + 10 - 27% 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระ + 24% 
ค่าเช่าอาคารเพ่ือจดัเกบ็เอกสาร ราคาตามสญัญาเช่า 

 

6.6 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 1 สัญญากบั
กรรมการท่านหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี  ซ่ึงสามารถต่ออายุได้ บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าปีละ 1.44                 
ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าอาคารจาํนวน 1 สัญญากับบุคคลใกล้ชิด
กรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายไุดบ้ริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท 
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7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้ 118,989.35 33,057.63 
ลูกหน้ีอ่ืน - 27,263.76 
         รวม 118,989.35 60,321.39 

 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 105,744.15 33,057.63 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 13,245.20 - 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน - - 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน - - 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - - 

         รวม 118,989.35 33,057.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

26
 

8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้    
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 970,495.31 970,495.31 2,721,960.43 
ลูกหน้ีการคา้ 101,920,172.84 101,905,344.44 142,337,944.00 

         รวม 102,890,668.15 102,875,839.75 145,059,904.43 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9,985,845.29) (9,985,845.29) (7,770,015.71) 
         สุทธิ 92,904,822.86 92,889,994.46 137,289,888.72 
ลูกหน้ีอ่ืน    
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 3,855,706.18 3,855,706.18 12,239,607.75 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,549.41) (1,549.41) (33,630.90) 

           สุทธิ 3,854,156.77 3,854,156.77 12,205,976.85 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,654,689.86 4,567,400.19 5,044,148.05 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (87,418.16) (87,418.16) (87,418.16) 

           สุทธิ 4,567,271.70 4,479,982.03 4,956,729.89 
เงินมดัจาํ 1,599,586.86 1,599,586.86 14,607.54 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 2,639,707.83 2,639,707.83 2,791,859.45 

         รวมลูกหสน้ีอ่ืน 12,660,723.16 12,573,433.49 19,969,173.73 
            รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 105,565,546.02 105,463,427.95 157,259,062.45 
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ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืนจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 52,322,338.54 52,307,510.14 66,278,467.72 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 39,109,949.76 39,109,949.76 67,107,035.68 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 1,282,872.11 1,282,872.11 346,982.65 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน 209,644.31 209,644.31 5,583,878.02 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 9,965,863.43 9,965,863.43 5,743,540.36 

           รวม 102,890,668.15 102,875,839.75 145,059,904.43 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,985,845.29) (9,985,845.29) (7,770,015.71) 

           สุทธิ 92,904,822.86 92,889,994.46 137,289,888.72 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี (7,770,015.71) (2,538,913.63) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี (2,215,829.58) (5,572,114.87) 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี - 341,012.79 
ยอดคงเหลือปลายปี (9,985,845.29) (7,770,015.71) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,043,103.22 5,284,541.37 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,780,514.40 6,889,141.97 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 30,539.15 56,375.00 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน - 8,000.00 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 1,549.41 1,549.41 

            รวม 3,855,706.18 12,239,607.75 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,549.41) (33,630.90) 

           สุทธิ 3,854,156.77 12,205,976.85 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ – กิจการอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี (33,630.90) (33,630.90) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี - - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี 32,081.49 - 
ยอดคงเหลือปลายปี (1,549.41) (33,630.90) 

 

 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556    
มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี (87,418.16) (87,418.16) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี - - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (87,418.16) (87,418.16) 

 
 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั 
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บริษทัมีนโยบายตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ 100 ของยอดลูกหน้ีท่ีลูกหน้ีรายนั้น ๆ ไม่มีการติดต่อ
กบับริษทัอีกต่อไป  และคา้งชาํระมากกว่า 181 วนั (กรณีมีลูกหน้ีการคา้คงเหลือมากกว่าเจา้หน้ีการคา้ในรายเดียวกนั
จะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีการคา้หลงัหกัลบดว้ยยอดเจา้หน้ีการคา้) 

 
9. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 

 
ทั้งจาํนวนเป็นเงินฝากธนาคารท่ีบริษทันาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

 
10. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
   (หน่วย: ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร์) อตัราร้อยละ (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
TRANSOFFSHORE 
LOGISTICS PTE. LTD.       

ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) 

สิงคโปร์ 1.00 - 22.22% - 32.66 - 32.75 - 

 

เม่ือวัน ท่ี  22 ธันวาคม  2557 บริษัทได้ ซ้ือหุ้นสามัญใน  TRANSOFFSHORE LOGISTICS PTE. LTD.      
จาํนวน 222,222 หุน้ ในราคาหุน้ละ 147.38 บาท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.22 ของทุนเรียกชาํระแลว้จากผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัดงักล่าว  โดยบริษทัไดม้อบหมายตวัแทนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 2557  2556 
สินทรัพยร์วม  66,906,739.65  - 
หน้ีสินรวม  (43,440,614.21) - 
สินทรัพยสุ์ทธิ  23,466,125.44  - 

 
 
 
 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
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 2557  2556 
รายไดร้วม  5,679,243.33  - 
ค่าใชจ่้ายรวม  (6,081,111.85) - 
ขาดทุนสาํหรับปี  (401,868.52) - 

 
11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร์) อตัราร้อยละ (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 
NCL INTER LOGISTICS (S) 
PTE.LTD. 

ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) 

สิงคโปร์ 0.50 - 100% - 12.47 - 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม (หน่วย : บาท) 

 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ 
เครื่องใชส้าํนกังาน 

และตกแต่ง 
สินทรัพยร์ะหวา่ง

ก่อสร้าง 
รวม 

ราคาทุน:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  6,847,001.36 18,773,151.34 176,526,648.73 9,696,273.59 - 211,843,075.02 
ซื้อเพิ่ม - 1,115,778.15 446,672.90 2,248,696.91 64,284,119.90 68,095,267.86 
โอนเขา้ - 860,000.00 - - - 860,000.00 
โอนออก - - - (185,675.00) (860,000.00) (1,045,675.00) 
จาํหน่าย - - (7,317,005.98) - - (7,317,005.98) 
ตดัจาํหน่าย - (662,267.75) (586,480.00) (106,810.00) - (1,355,557.75) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557   6,847,001.36  20,086,661.74 169,069,835.65 11,652,485.50 63,424,119.90 271,080,104.15 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 (72,873.55) (9,790,642.88) (26,836,224.59) (5,722,517.10) - (42,422,258.12) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี (50,346.62) (836,541.21) (14,961,509.85) (1,607,681.49) - (17,456,079.17) 
โอนออก - - - 5,732.93 - 5,732.93 
จาํหน่าย - - 2,795,344.22 - - 2,795,344.22 
ตดัจาํหน่าย - 488,250.91 210,110.84 93,710.27 - 792,072.02 
ผลต่างจากการแปลงค่างบกาเรงิน - 118.58 - - - 118.58 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  (123,220.17) (10,138,814.60) (38,792,279.38)  (7,230,755.39) - (56,285,069.54) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  6,723,781.19  9,947,847.14 130,277,556.27 4,421,730.11 63,424,119.90 214,795,034.61 
       

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557      17,456,079.17 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท) 

 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ 
เครื่องใชส้าํนกังาน 

และตกแต่ง 
สินทรัพยร์ะหวา่ง

ก่อสร้าง 
รวม 

ราคาทุน:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557  6,847,001.36 18,773,151.34 176,526,648.73 9,696,273.59 - 211,843,075.02 
ซื้อเพิ่ม -  710,758.50   446,672.90   2,248,696.91  63,569,035.00 66,975,163.31 
โอนเขา้ -  860,000.00  - - -  860,000.00  
โอนออก - - -  (185,675.00)  (860,000.00)  (1,045,675.00) 
จาํหน่าย - - (7,317,005.98) - - (7,317,005.98) 
ตดัจาํหน่าย -  (662,267.75) (586,480.00)  (106,810.00) - (1,355,557.75) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557   6,847,001.36   19,681,642.09   169,069,835.65   11,652,485.50  62,709,035.00 269,959,999.60 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 (72,873.55) (9,790,642.88) (26,836,224.59) (5,722,517.10) - (42,422,258.12) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  (50,346.62)  (829,974.78)  (14,961,509.85)  (1,607,681.49) - (17,449,512.74) 
โอนออก - - -  5,732.93  -   5,732.93 
จาํหน่าย - - 2,795,344.22 - - 2,795,344.22 
ตดัจาํหน่าย - 488,250.91 210,110.84   93,710.27  -  792,072.02  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  (123,220.17)  (10,132,366.75)  (38,792,279.38)  (7,230,755.39) - (56,278,621.69) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  6,723,781.19   9,549,275.34  130,277,556.27  4,421,730.11   62,709,035.00 213,681,377.91 

       
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557      17,449,512.74 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท) 

 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ 
เครื่องใชส้าํนกังาน 

และตกแต่ง 
สินทรัพยร์ะหวา่ง

ก่อสร้าง 
รวม 

ราคาทุน:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556  6,725,527.43  18,106,867.95  142,783,207.74       11,348,876.35  22,631.97  178,987,111.44 
ซื้อเพิ่ม - 643,651.42 36,074,228.96 2,105,897.39 - 38,823,777.77 
โอนเขา้ 121,473.93 22,631.97 - - - 144,105.90 
โอนออก - - - - (22,631.97) (22,631.97) 
จาํหน่าย - - (2,330,787.97) (134,982.34) - (2,465,770.31) 
ตดัจาํหน่าย - - - (3,623,517.81) - (3,623,517.81) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 6,847,001.36 18,773,151.34 176,526,648.73 9,696,273.59 - 211,843,075.02 
ค่าเสื่อมราคาสะสม:-       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556  (27,903.35) (8,984,417.06)  (16,825,723.07) (7,166,139.63) - (33,004,183.11) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี (44,970.20) (806,225.82) (11,009,138.33) (1,996,103.84) - (13,856,438.19) 
จาํหน่าย - - 998,636.81 36,159.68 - 1,034,796.49 
ตดัจาํหน่าย - - - 3,403,566.69 - 3,403,566.69 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 (72,873.55) (9,790,642.88) (26,836,224.59) (5,722,517.10) - (42,422,258.12) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 6,774,127.81 8,982,508.46 149,690,424.14 3,973,756.49 - 169,420,816.90 

       
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556      13,856,438.19 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยซ่ึ์งคิดค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัใช้ดาํเนินงานอยู ่           
ในราคาทุนจาํนวน 11.38 ลา้นบาท (2556 : จาํนวน 8.27 ลา้นบาท) 

 

ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม 2557  กลุ่มบริษัทได้จดจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างราคาทุน  20.56 ล้านบาท                
(2556 : จาํนวน 20.56 ล้านบาท) เพื่อคํ้ าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัได้รับจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในวงเงิน          
80.00 ลา้นบาท  

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบด้วย
อุปกรณ์และยานพาหนะมีราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน  118.03 ล้านบาท (2556 : จํานวน     
140.54 ลา้นบาท) 

 
13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,899,763.00 - 1,899,763.00 
ซ้ือเพ่ิม 332,000.00 2,328,000.00 2,660,000.00 
โอนเขา้ 185,675.00 - 185,675.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,417,438.00 2,328,000.00 4,745,438.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (924,838.57) - (924,838.57) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (285,307.78) - (285,307.78) 
โอนเขา้ (5,732.93) - (5,732.93) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (1,215,879.28) - (1,215,879.28) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1,201,558.72 2,328,000.00 3,529,558.72 

 
 

 

 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   285,307.78 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน:-  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,840,500.00 
ซ้ือเพิ่ม 59,263.00 
โอนเขา้ - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1,899,763.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (689,822.00) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (235,016.57) 
โอนเขา้ - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (924,838.57) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 974,924.43 
  

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 235,016.57 
 
14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  5,090,798.63  13,367,261.48 
เงินกูย้มืระยะสั้น   77,619,535.10  112,000,000.00 

รวม  82,710,333.73  125,367,261.48 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน       
หลายแห่งวงเงินจาํนวน 259.00 ลา้นบาท (2556 : จาํนวน 149.00 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.43 - 4.00   
ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.70 - 4.75 ต่อปี) 

 

วงเงินสินเช่ือดังกล่าวใช้หลักประกันโดยเงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินของกลุ่มบริษทัและคํ้ าประกัน                     
โดยกรรมการท่านหน่ึง 
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15. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 

เจา้หน้ีการคา้  46,242,962.14  46,241,440.17 49,062,790.51 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  9,187,925.77  9,167,830.41 13,317,248.42 
เจา้หน้ีอ่ืน 6,876,175.96 6,761,946.40 8,874,839.88 

รวม 62,307,063.87 62,171,216.98 71,254,878.81 
 

16. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,169,043.41 
หกั  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (1,169,043.41) 
               สุทธิ -                         - 

 

ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2557 กลุ่มบริษัทมี เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงิน  20.00 ล้านบาท                     
(2556 : จาํนวน  20.00 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กาํหนดชาํระคืนเงิน
ตน้งวดละไม่ตํ่ากวา่ 300,000.00 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไม่มียอดคา้งชาํระ 

 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใชห้ลกัประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและคํ้าประกนัโดยกรรมการ

ของบริษทัหน่ึงท่าน 
 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยาวมีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

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

รวม - 1,169,043.41 
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17.  หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
 

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
           (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 
 

         (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าการเงินระยะยาวกับบริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพ่ือเช่า
อุปกรณ์และยานพาหนะจาํนวน 117 สัญญา (2556 : จาํนวน 131 สัญญา) สัญญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดราย
เดือนตั้งแต่เดือนละ 5,887.85 บาทถึงเดือนละ 140,296.26 บาท (2556 : ตั้งแต่เดือนละ 5,887.85 บาทถึงเดือนละ         
140,296.26 บาท) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 - 5 ปี สัญญาเช่าดังกล่าวมีกรรมการของกลุ่มบริษทัเป็นผูค้ ํ้ าประกัน 
กรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์และยานพาหนะดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่มบริษทัไดช้าํระเงินงวด
สุดทา้ยตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัตดัจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จาํนวน         
4.75 ลา้นบาทและจาํนวน 6.57 ลา้นบาท โดยบนัทึกไวใ้นบญัชี “ตน้ทุนทางการเงิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตามลาํดบั 
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18. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจา้งหรือ
เกษียณอายุตามข้อกาํหนดของกฎหมายแรงงาน กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั         ในการประมาณการจาํนวนผลประโยชนท่ี์พนกังานควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชนโ์ดยใชวิ้ธีคิด
ลดแต่ละหน่วย   ท่ีประมาณการไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล เพ่ือกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  ตน้ทุนบริการในอดีตและตน้ทุนปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัรับรู้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงานเป็นหน้ีสินจาํนวน 2.89 ลา้นบาท (2556 : จาํนวน 4.02 ลา้นบาท) 

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,016,308.00 3,182,491.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 826,895.00 722,489.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 144,185.00 111,328.00 
จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (63,457.00) - 
กาํไรจากการประมาณการ (2,038,230.00) - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,885,701.00 4,016,308.00 

 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556    
มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
อตัราคิดลด ณ วนัส้ินปี 3.59% 3.59% 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 5% 5% 
อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดวา่จะลาออกก่อนเกษียณ 20% 20% 
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19. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และ 
2556 มีดงัน้ี 

 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไรหรือ 31 ธนัวาคม  
 2556 หรือขาดทุน 2556 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2557 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 531,992.54 519,853.77 1,051,846.31 - - 1,051,846.31 

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

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (1,333,040.81) (2,147,794.95) (3,480,835.76) (1,904,282.98) - (5,385,118.74) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 636,498.20 166,763.40 803,261.60 181,524.60 (407,646.00) 577,140.20 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (101,133.17) (1,461,177.78) (1,562,310.95) (1,722,758.38) (407,646.00) (3,692,715.33) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้    

- หมดอายใุนอีก 1 ปี  - - - 
- หมดอายใุนอีก 2 -5 ปี                        -    - - 

ผลแตกต่างชัว่คราว 436,749.62 436,749.62 - 
                     รวม 436,749.62 436,749.62 - 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีควบคุม
ร่วมกนัท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

 

   (หน่วย : บาท) 
     งบการเงินรวม 
   2557 2556 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    
- บริษทัร่วม   17,859.62 - 
- บริษทัยอ่ย   15,602.72 - 

                     รวม   33,462.34 - 
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20. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556   8,125,000 81,250,000.00 
แปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท   
      เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 325,000,000 81,250,000.00 
เพ่ิมทุนในระหวา่งปี 95,000,000 23,750,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 420,000,000 105,000,000.00 
เพ่ิมทุนในระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 420,000,000 105,000,000.00 
   

 

 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั ส่วนเกินมลูค่าหุน้ รวม 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 8,125,000 81,250,000.00 48,750,000.00 130,000,000.00 

    แปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมลูค่าหุน้ละ 10.00 บาท    
          เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 325,000,000 81,250,000.00 48,750,000.00 130,000,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 325,000,000 81,250,000.00 48,750,000.00 130,000,000.00 
ออกหุน้เพิ่มทุนระหวา่งปี 95,000,000 23,750,000.00 147,250,000.00 171,000,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุน้สามญั   - - (5,076,572.74) (5,076,572.74) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 420,000,000 105,000,000.00 190,923,427.26 295,923,427.26 

 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 มีมติดงัน้ี 
 

- พิจารณาอนุมติัแก้ไขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ     
0.25 บาททาํให้จาํนวนหุ้นของบริษทัเพ่ิมจากเดิมจาํนวน 8,125,000 หุ้นเป็นจาํนวน 325,000,000 หุ้น        
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 325,000,000 หุ้น  บริษทัไดน้าํมติดงักล่าวไปจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี   26 มิถุนายน 2556 
 

- พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 23.75 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน    
81.25 ล้านบาทเป็นจํานวน  105.00 ล้านบาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมจํานวน  95,000,000 หุ้น                
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท บริษทัไดน้าํมติดงักล่าวไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี     
26 มิถุนายน 2556   
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- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว ้               
หุน้ละ 0.25 บาทดงัน้ี 
1.   จาํนวนไม่เกิน 89,100,000 หุน้เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 
2.   จาํนวนไม่เกิน 5,900,000 หุ้นเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 
 

- พิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานตามโครงการออก
เสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานเป็นจาํนวน 5,900,000 หุน้ สรุปหลกัเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
1.   เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้และไม่มีตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
2.   เสนอขายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปในราคา 0.00 บาทต่อหน่วย 
3.   วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  คือ  วันท่ีออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทแก่ประชาชน                

ทัว่ไปคร้ังแรก 
4.   อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ คือ 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
5.   อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั คือ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั 
6.   ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั คือ 0.25 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 
7.   ใชสิ้ทธิไดทุ้ก 1 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีมติดงัต่อไปน้ี 
 

- มีมติอนุมติัยกเลิกการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานตามโครงการ
ออกเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

 

เม่ือวนัท่ี 3 - 5 พฤศจิกายน 2557 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญจํานวน 95.00 ล้านหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป                    
เป็นคร้ังแรก  หุ้นสามญัดงักล่าวมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 171.00 ลา้นบาท บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัจาํหน่ายหุ้นสุทธิจากภาษีเงินไดจ้าํนวน 5.08 ลา้นบาท                     
เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัและจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทัจาก 81.25 ลา้นบาท                 
เป็นจาํนวน 105.00 ล้านบาท  คิดเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 420.00 ล้านหุ้นในมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท                    
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 
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การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรง
ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืน
ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 

 
21.    สาํรองตามกฎหมาย 

 

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

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จัดสรรกําไรสุทธิจํานวน  10.50 ล้านบาทเป็นสํารอง 
ตามกฎหมาย  

 
22. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั    4,277,991.70  4,277,991.70 10,348,761.11 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบั
รายการ  

  
1,722,758.38  1,722,758.38 

 
1,461,177.78 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 6,000,750.08 6,000,750.08 11,809,938.89 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บักาํไรทางบญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556    
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 

กาํไรทางบญัชี 25,543,392.02 25,710,703.69 53,426,291.59 

    

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 5,108,678.40 5,142,140.74 10,685,258.32 

ส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 481,601.05 481,601.05 1,153,292.72 

รายจ่ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิมข้ึนในการคาํนวณกาํไรทางภาษี (59,741.33) (59,741.33) (28,612.15) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,859.62 - - 

ขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 15,602.72 - - 

ผลแตกต่างชัว่ครวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 436,749.62 436,749.62 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6,000,750.08 6,000,750.08 11,809,938.89 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556    มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั    

ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุ้นสามญั (1,269,143.19) (1,269,143.19) - 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (1,269,143.19) (1,269,143.19) - 

 
23. กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน)  ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 

 
24.  เงินปันผลจ่าย 

 

ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้กบั          
ผูถื้อหุ้นสําหรับผลประกอบการประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.046154 บาทเป็นจํานวนเงิน 15.00 ล้านบาท            
โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2557 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมติัการจ่าย     
เงินปันผลระหว่างกาลให้กบัผูถื้อหุ้นสําหรับผลประกอบการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557         
ในอัตราหุ้นละ  0.03076923 บาทเป็นจํานวนเงิน  10.00 ล้านบาท  โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น               
ในเดือนสิงหาคม 2557 



 
 

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

44
 

25. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
 

25.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
เงินสด  860,000.00  860,000.00 990,110.75 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  43,186,216.40  32,209,051.17 31,595,242.41 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  39,963,397.23   39,963,397.23  24,631,452.97 

 รวม  84,009,613.63  73,032,448.40 57,216,806.13 
 

25.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายแลว้เช่ากลบั 686,666.64 686,666.64 686,666.64 
ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่ไดจ่้ายชาํระ 95,979.00 95,979.00 - 
ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน - - 31,525,934.62 
โอนลกูหน้ีอ่ืนออกเน่ืองจากมีการขายสินทรัพย ์ - - 15,508.41 
โอนภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่ายไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - 1,796,983.48 
ประมาณการค่าร้ือถอน - - 121,473.93 
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 179,942.07 179,942.07 - 

 
26. ผลประโยชน์ของพนกังาน  
 

 26.1    กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ         
พ.ศ. 2530 โดยเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2556 และ          
ตามระเบียบของกองทุนฯ  พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ  5 ของเงินเดือน 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนน้ีในอตัราเดียวกนักบัพนกังาน ในปี 2557 กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุน
เป็นจาํนวน 2.37 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2556 : จาํนวน  0.57 ล้านบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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 26.2    ผลประโยชนพ์นกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานกรณี       
การเลิกจา้งหรือเกษียณอายตุามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน ดงัน้ี  

 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 826,895.00 722,489.00 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 144,185.00 111,328.00 

รวม 971,080.00 833,817.00 
 

รายการค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายสุาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 ไดแ้สดงรวมอยูใ่นรายการประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี  

 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ตน้ทุนบริการ 236,795.33 190,776.00 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 550,905.67 488,238.00 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 183,379.00 154,803.00 

รวม 971,080.00 833,817.00 
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27. ค่าใชจ่้ายแยกตามลกัษณะ 
 

รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถ
นาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2557 2556 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 80,257,427.07 80,257,427.07 75,271,165.68 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18,386,260.00 18,386,260.00 23,146,297.87 
ค่าเส่ือมราคา 17,456,079.17 17,449,512.74 13,856,438.19 
ค่าตดัจาํหน่าย 285,307.78 285,307.78 235,016.57 
ค่าระวางเรือและอากาศ 524,361,462.64 524,349,368.14 532,843,488.72 
ค่าบริการผา่นพิธีการกรศุลกากร 38,967,068.17 38,967,068.17 30,639,723.40 
ค่านายหนา้ 40,654,279.35 40,654,279.35 69,517,173.49 
ค่าขนส่ง 66,167,306.57 66,167,306.57 42,678,909.88 
ค่าบริการทางเรือ 4,895,592.37 4,895,592.37 6,362,484.60 

 
28. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บการ
สอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเป็นประจาํเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

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

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน  โดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ได้
รวมรายการรายไดอ่ื้น ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการอตัราแลกเปล่ียน ค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่าง ๆ และตน้ทุนทางการเงิน             
ในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน  
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บริษทัประกอบธุรกิจหลกัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบังานให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก  ให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight 
Forwarder) และใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ (NVOCC) ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี้ 

        (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้

ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่ง และ       
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่ง และกระจายสินคา้       
ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 

รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 125.26 117.87 491.80 528.30 298.36 283.08 915.42 929.25 
กาํไรขั้นตน้ 23.44 28.62 74.51 103.17 64.16 65.20 162.11 196.99 
รายไดอ้ื่น     7.29 6.66 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (11.29) (29.10) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร      (103.40) (87.61) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร      (18.39) (23.15) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (10.69) (10.37) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม   (0.09) ‐ 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     25.54 53.42 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพยแ์ละรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของบริษทั 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย

สินคา้ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่ง และ      
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่ง และกระจายสินคา้
ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 

ส่วนกลาง รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพย ์ 121.72 147.61 65.35 97.71 42.20 30.22 304.67 184.29 533.94 459.83 
ค่าเสื่อมราคา 11.34 7.44 - - - - 6.12 6.42 17.46 13.86 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - 0.29 0.24 0.29 0.24 
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ปี 2557 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนเงิน 131.46 ลา้นบาท      
จากส่วนงานใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (2556 : กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
กบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนเงิน 183.22 ลา้นบาท จากส่วนงานใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและ
พิธีการกรมศุลกากร) 

 
29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนและความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสาร           
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 
 

29.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย ์สินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและหน้ีสินตามสัญญาเช่า       
ทางการเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาดกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่จะไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

 งบการเงินรวม 
 2557 
 จาํนวนเงิน 

(หน่วย : บาท) 
อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละ : ต่อปี) 
เงินฝากออมทรัพย ์  43,186,216.40  0.50% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั  71,518,288.79  0.629%-2.50% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  4,596,593.40  3.95% - 4.75% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  77,619,535.10  3.25%-4.00% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  51,732,345.33  6.50% 
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  จาํนวนเงิน (หน่วย : บาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงินฝากออมทรัพย ์ 32,557,174.36 31,595,242.41 0.50% 0.50% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 71,518,288.79 59,480,624.95 0.629%-2.50% 0.629%-2.50% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4,596,593.40 13,367,261.48 3.95% - 4.75% 3.95% - 4.75% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 77,619,535.10 112,000,000.00 3.25%-4.00% 3.70%-3.95% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,169,043.41 6.50% 6.50% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 51,732,345.33 84,237,218.93 2.99% - 5.00% 2.99% - 5.00% 

 

29.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมีรายการคา้
กบัลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดบ้ริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน    
โดยเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทาง    
การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 
 2557 
 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ  731,972.25   459,671.03  

ปอนดส์เตอริงค ์  3,031.96   3,783.26  

ยโูร  -     1,086.00  

ดอลลาร์สิงคโปร์  -     23,608.55  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ 731,403.85 459,656.03 603,136.31 325,548.52 
ปอนดส์เตอริงค ์ 3,031.96 3,783.26 - 15,329.86 
ยโูร - 1,086.00 8,956.91 1,193.92 
นิวซีแลนด ์ - - - 739.00 
ดอลลาร์สิงคโปร์ - 23,608.55 165.45 10,802.45 
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29.3     ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีให้ไว ้  
กบักลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ จาํกดัการ
อนุมติัวงเงินสินเช่ือมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสุทธิจาก  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตวั
ของสินเช่ือท่ีมีนยัสาํคญั  

 

29.4 มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากมีระยะเวลาครบ
กําหนดชําระระยะสั้ น  ส่วนเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับ         
สภาวะตลาด ดงันั้นราคาตามบญัชีของสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกบัมูลค่า
ยติุธรรม 

 
30. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

30.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกหลายแห่ง                     
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 - 3 ปี และสามารถต่ออายไุด ้กลุ่มบริษทัมีขอ้ผกูมดัท่ีจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ             
ตามสญัญาเดือนละ 373,117.17 บาท (2556 : เดือนละ 270,940.00 บาท) 

 

30.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนงัสือคํ้าประกนั 
จาํนวน 3.03 ลา้นบาท (2556 : 2.83 ลา้นบาท) ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

30.3   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมอาคาร
สาํนกังานกบับุคคลภายนอกแห่งหน่ึงจาํนวน 2.02 ลา้นบาท 
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31.    เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติดงัต่อไปน้ี 
 

- มีมติอนุมติัให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 พิจารณาการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น
สําหรับผลประกอบการประจาํปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.023809 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10.00 ลา้นบาท โดยกาํหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

 

- มีมติอนุมติัให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 พิจารณาการอนุมติัขอซ้ือท่ีดินท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ในราคาประเมินจากรรมการท่านหน่ึง 

 
32. การอนุมติังบการเงิน  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือใหอ้อกงบการเงิน
ไดเ้ม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2558 
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