
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
             (เดิมช่ือ : บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส      
เงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั       
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ
นําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล         
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 
ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได ้           
ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ  ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 
ข้อสรุป 

  
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน               

การบญัชีฉบบัท่ี 34  เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 



SP Audit Co., Ltd. 

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 
โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปแบบมีเง่ือนไข  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 และ 4  ตั้งแต่

วนัท่ี 1  มกราคม 2556 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้โดยบริษทัไดท้าํการปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบสาํหรับ
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว  

 

 
 บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั 

 
 
 

(นางสาวซูซาน   เอ่ียมวณิชชา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 

 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50,107,944.90          6,342,475.29             3,291,072.28         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1,6 43,815.22                 402,595.68                3,145,357.90         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7 98,910,241.76          137,276,726.49         75,347,062.94       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                            -                             1,514,096.02         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 149,062,001.88        144,021,797.46         83,297,589.14       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8 59,230,716.57          58,668,358.09           55,491,387.27       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 175,344,816.02        145,982,928.33         79,435,674.09       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 1,070,693.29            1,150,678.00             1,204,245.62         

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 1,448,918.01            1,514,325.51             2,305,975.00         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 -                            -                             741,579.64            

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 12,110,263.00          9,371,032.52             9,371,032.52         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,056,618.16            934,741.16                1,720,587.29         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 250,262,025.05        217,622,063.61         150,270,481.43     
     รวมสินทรัพย์ 399,324,026.93        361,643,861.07         233,568,070.57     

                       (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                        (นางสาวเนติรัด   สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556

สินทรัพย์

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

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 78,671,018.25          67,797,327.77           85,572,178.60       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 1,084,700.21            547,323.67                313,230.72            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 13 53,641,013.81 75,136,151.04 48,522,835.66

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 30,623,797.56 24,090,832.92 8,795,195.06

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 3,247,686.02 3,145,654.96 2,946,050.63

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                            -                             1,993,820.91

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,247,790.47 -                             3,351,038.88

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,963,684.83 1,885,349.04 1,637,554.90

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 173,479,691.15 172,602,639.40 153,131,905.36

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 14 68,760,475.75 57,509,371.73 29,978,409.33
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 15 3,621,371.70 5,271,215.45 8,420,837.92

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 3,599,403.00 3,182,491.00 2,465,960.00

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 454,308.09 101,133.17 -                         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,032,387.50 1,339,827.00 1,004,850.00

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 78,467,946.04 67,404,038.35 41,870,057.25

     รวมหน้ีสิน 251,947,637.19 240,006,677.75 195,001,962.61

                       (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                        (นางสาวเนติรัด   สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 17

ทุนจดทะเบียน

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

   หุน้สามญั 8,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท -                            81,250,000.00 -                         

   หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท -                            -                             50,000,000.00       

ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

   หุน้สามญั 8,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท -                            81,250,000.00 -                         

   หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท -                            -                             50,000,000.00       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 48,750,000.00          48,750,000.00           -                         

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,376,389.74 (8,362,816.68) (11,433,892.04)

     รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 147,376,389.74        121,637,183.32         38,566,107.96       
          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 399,324,026.93        361,643,861.07         233,568,070.57     

                       (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                        (นางสาวเนติรัด   สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556

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

หมายเหตุ 2556 2555

ปรับปรุงใหม่

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 198,224,764.93 189,487,820.02

รายไดอ่ื้น 3,541,901.90 505,603.45

รวมรายได้ 201,766,666.83 189,993,423.47

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 150,720,068.03               155,630,523.17               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,945,571.89 9,334,133.12

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25,109,115.42 17,513,458.94

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5.3 5,078,899.25 3,546,137.13

ตน้ทุนทางการเงิน 2,610,263.04 2,399,382.91

รวมค่าใชจ่้าย 190,463,917.63               188,423,635.27               

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 11,302,749.20 1,569,788.20

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,903,893.41)                 (875,729.17)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 8,398,855.79 694,059.03

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 19 0.03                                0.00

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  (หน่วย : หุน้) 325,000,000                    244,835,160                    

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                    (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)       (นางสาวเนติรัด   สงัขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556

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

หมายเหตุ 2556 2555

ปรับปรุงใหม่

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 433,880,086.73 326,272,073.31

รายไดอ่ื้น 3,923,833.61 668,208.78

รวมรายได้ 437,803,920.34 326,940,282.09

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 328,299,977.88               260,924,243.73               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 13,846,946.97 16,751,002.85

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,970,205.14 34,950,745.79

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5.3 10,447,482.00 6,525,349.13

ตน้ทุนทางการเงิน 5,072,251.77 4,335,960.30

รวมค่าใชจ่้าย 404,636,863.76               323,487,301.80               

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 33,167,056.58 3,452,980.29

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (7,427,850.16)                 (1,620,634.76)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 25,739,206.42 1,832,345.53

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 19 0.08 0.01

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  (หน่วย : หุน้) 325,000,000                    222,417,600                    

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                    (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)       (นางสาวเนติรัด   สงัขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556

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

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 81,250,000.00 48,750,000.00 (8,261,683.51) 121,738,316.49

ผลสะสมของการเปล่ียนนโยบายการบญัชี 4 -                            -                            (101,133.17) (101,133.17)

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 81,250,000.00 48,750,000.00 (8,362,816.68) 121,637,183.32

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                            -                            25,739,206.42 25,739,206.42
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 81,250,000.00 48,750,000.00 17,376,389.74 147,376,389.74

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 50,000,000.00 -                       (12,175,471.68) 37,824,528.32

ผลสะสมของการเปล่ียนนโยบายการบญัชี 4 -                            -                       741,579.64 741,579.64

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 50,000,000.00 -                            (11,433,892.04) 38,566,107.96

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

เพ่ิมทุนระหวา่งงวด 16,250,000.00 3,750,000.00 -                             20,000,000.00

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                            -                            1,832,345.53 1,832,345.53
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 66,250,000.00 3,750,000.00 (9,601,546.51) 60,398,453.49

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกุล)                                                                          (นางสาวเนติรัด   สงัขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556

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

หมายเหตุ 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 33,167,056.58      3,452,980.29           

    ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

          หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 5,480,803.41        1,077,959.83           

          กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (411,430.21)          (195,829.54)             

          ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 196,976.54           -                           

          คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 6,571,503.76        4,464,456.58           

          คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 65,407.50             122,542.22              

          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 416,912.00           358,274.00              

          ดอกเบ้ียรับ (623,524.96)          (453,741.58)             

          ดอกเบ้ียจ่าย 5,072,251.77        4,335,960.30           

     กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 49,935,956.39      13,162,602.10         

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 273,420.00           579,888.90              

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 30,652,121.41      (35,531,509.88)        

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (121,877.00)          (406,026.94)             

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 537,376.54           52,453.28                

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (21,304,700.90)     19,775,706.46         

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีกรมสรรพากร 78,335.79             378,482.95              

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 692,560.50           304,877.00              

         เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 60,743,192.73      (1,683,526.13)          

         เงินสดรับดอกเบ้ีย 743,584.01           571,657.72              

         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,826,884.77)       (1,614,697.04)          

                   เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 58,659,891.97      (2,726,565.45)          

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                                          (นายกิตติ  พวัถาวรสกุล)                                                                                    (นางสาวเนติรัด   สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556

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

หมายเหตุ 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        395,754.15              

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (5,475,088.75)       (11,803,106.08)        

         เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 730,005.61           -                           

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (59,263.00)            -                           

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (562,358.48)          909,524.07              

                    เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (5,366,704.62)       (10,497,827.86)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

               จากสถาบนัการเงิน 10,873,690.48      10,749,408.85         

         เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (1,547,812.69)       (1,453,034.14)          

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (300.00)                    

         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน (13,805,301.80)     (6,779,055.93)          

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน (3,307,161.39)       (1,949,593.20)          

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,741,132.34)       (2,522,267.56)          

         เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                        20,000,000.00         

                    เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (9,527,717.74)       18,045,158.02         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ              43,765,469.61      4,820,764.71           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 6,342,475.29        3,291,072.28           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 20.1 50,107,944.90      8,111,836.99           

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

                                          (นายกิตติ  พวัถาวรสกุล)                                                                                    (นางสาวเนติรัด   สังขง์าม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556

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

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด



 
 
 

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

 

11

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อ 

สําหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จาํกดั(มหาชน) เป็นบริษทัจาํกดัซ่ึงจดัตั้งในประเทศไทย                     
โดยมีสํานักงานตั้ งอยู่เลขท่ี  56/9-10 ซอยตากสิน  12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

 
เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2556 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้แปรสภาพ

บริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงบริษทัได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ               
วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ บริการดา้นพิธีการศุลกากร และบริการ
จดัเก็บรักษาในโกดงั 

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติั             
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                   
และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั 
คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
ไดจ้ดัทาํเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่ง
กาลจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  
และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี               
ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอ
รายงานไปแล้ว  ดังนั้ นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                     
31 ธนัวาคม  2555 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศกาํหนดให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ีกบังบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชี  ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556  เป็นตน้ไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ 
         เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม
ราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชี เร่ือง  การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
 

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน                     
และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวดปัจจุบนั  
ยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีไดก้ล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 และการเปล่ียนแปลงการนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานตามท่ีไดก้ล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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นอกจากน้ี  สภาวิชาชีพบญัชียงัไดป้ระกาศกาํหนดให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินกบังบการเงินใน   
งวดอนาคต  ดงัต่อไปน้ี 

 
  วนัถือปฏิบติั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ

บรูณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 
เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

 

บริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินในงวดอนาคตก่อนวนัถือปฏิบติั  
และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2557 แลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบ   
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีเร่ิมนาํมาถือปฏิบติั 

 

3. นโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงิน
ระหว่างกาลเช่นเดียวกันกับ ท่ีใช้สําห รับจัดทํางบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวัน ท่ี  31ธันวาคม  2555 ยกเว้น                     
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่สมํ่าเสมอในระหวา่งงวดปีบญัชี จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป  บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวกาํหนดให้กิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หรือ สินทรัพยภ์าษีเงินได ้  
รอการตดับัญชี  เม่ือมีผลแตกต่างชั่วคราวซ่ึงเกิดข้ึนทุกคร้ังระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกับมูลค่า                  
ตามบัญชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  ซ่ึงเดิมบริษัทไม่ได้รับรู้รายการดังกล่าว  บริษัทใช้วิธีปรับยอ้นหลงัข้อมูล                   
ทางการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวต่องบการเงินงวดปัจจุบนัและงวดก่อน  มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน - - 741,579.64 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 454,308.09 101,133.17 - 
กาํไร(ขาดทุน)สะสมเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (454,308.09) (101,133.17) 741,579.64 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) 29,557.96 588,174.78 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (29,557.96) (588,174.78) 
   
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  (0.00009) (0.0024) 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) 353,174.92 436,164.68 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเพิ่มข้ึน (ลดลง) (353,174.92) (436,164.68) 
   
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  (0.0011) (0.1178) 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ ครอบครัวพวัถาวรสกุล ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 76.31 ของทุนจดทะเบียนของ                
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จาํกดั  รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีครอบครัวพวัถาวรสกุล                     
เป็นผูถื้อหุน้หลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 

รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2556 
และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั  
 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีการคา้   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 43,815.22 61,517.46 

   

ลูกหน้ีอ่ืน   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 67,658.22 
เงินทดรองจ่ายกรรมการ - 273,420.00 

     รวมลกูหน้ีอ่ืน - 341,078.22 
 43,815.22 402,595.68 

   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
บริษทั ยนิูทรานส์ โกลบอล จาํกดั   
ยอดยกมาตน้งวด - - 
ใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด - 1,000,000.00 
รับชาํระในระหวา่งงวด - (1,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 

กรรมการ   
ยอดยกมาตน้งวด - 1,514,096.02 
ใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด - 1,000,000.00 
รับชาํระในระหวา่งงวด - (2,514,096.02) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ซ้ือสินทรัพย ์   
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 27,780,000.00 

   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   
กรรมการ 1,084,700.21    547,323.67 
   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
บริษทั วพีี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

ยอดยกมาตน้งวด - 1,993,820.91 
ใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด - - 
รับชาํระในระหวา่งงวด - (1,993,820.91) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นแก่กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีการทาํ
สญัญาและคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั ปัจจุบนัไดมี้การจ่ายชาํระครบทั้งจาํนวนแลว้ 

 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 

รายไดค่้าบริหารจดัการ   
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 11,517.72 

   

รายไดค่้าเช่า   
บริษทั ยนิูทรานส์ โกลบอล จาํกดั - 3,000.00 
บริษทั วพีี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 3,000.00 

 - 6,000.00 
   

 รายไดค่้าขนส่ง   
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 4,245,377.80 
   

รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 246,282.69 319,997.19 

   

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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(หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 

 ค่าบริหารจดัการ   
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 86,749.38 

   

 ค่าขนส่ง   
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 525,373.92 
   

ค่าเช่า   
กรรมการ 360,000.00 - 
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 188,058.00 
 360,000.00 188,058.00 
   

 
(หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 

รายไดค่้าบริหารจดัการ   
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 11,777.72 

   

รายไดค่้าเช่า   
บริษทั ยนิูทรานส์ โกลบอล จาํกดั - 6,000.00 
บริษทั วพีี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 6,000.00 

 - 12,000.00 
   

 รายไดค่้าขนส่ง   
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 6,731,727.80 
   

รายไดค่้าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร   
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 292,955.97 499,136.83 

   

 ค่าบริหารจดัการ   
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 143,981.00 

   

 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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(หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 

 ค่าขนส่ง   
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 1,779,457.92 
   

ค่าเช่า   
กรรมการ 720,000.00 - 
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั - 204,558.00 
 720,000.00 204,558.00 
   

 

5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,040,198.25 3,514,442.13 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 38,701.00 31,695.00 
 5,078,899.25 3,546,137.13 

 

(หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 10,370,081.00 6,461,957.13 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 77,401.00 63,392.00 
 10,447,482.00 6,525,349.13 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

บริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั ยนิูทรานส์ โกลบอล จาํกดั มีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั วพีี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เพชรสุราษฎร์ เทรดด้ิง จาํกดั มีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จาํกดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
PROSCROP  LTD. มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

 

5.5 นโยบายการกาํหนดราคา  
 

รายการธุรกิจ              นโยบายการกาํหนดราคา 
ซ้ือ-ขายยานพาหนะ ราคาทุน + 10.97% 
การใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน ราคาทุน + 11%  
ซ้ือ-ขายหวัลากและหางพว่ง ราคาตามสัญญาเช่าทางการเงิน และราคาตามสัญญา

เช่าทางการเงินลบ 10% 
ซ้ือ-ขายยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 2% จากยอดค่าขนส่งหรืออตัราคิดเหมาเป็นเท่ียว 
ค่าบริหารจดัการ 2% จากยอดค่าขนส่ง 
รายไดค้่าขนส่งและค่าขนส่ง ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 
รายไดค้่าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร ราคาทุน + 10 - 17% 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์เคร่ืองจกัร ค่าเช่าตํ่ ากว่าค่าใช้จ่ายท่ีต้องรับผิดชอบ 20% หาก

บริษทัจดัหาโดยการซ้ือทรัพยสิ์น 
 

5.6 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารจาํนวน 1 สัญญากบักรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี    
ซ่ึงสามารถต่ออายไุด ้บริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 1.44 ลา้นบาท     

 
 
 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีการคา้ 43,815.22 61,517.46 
ลูกหน้ีอ่ืน - 341,078.22 
         รวม 43,815.22 402,595.68 

 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีการคา้   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 43,815.22 57,323.06 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 4,194.40 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน - - 
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน - - 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - - 

         รวม 43,815.22 61,517.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีการคา้   
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 579,015.26 87,572.84  
ลูกหน้ีการคา้ 97,292,244.46 126,569,332.14 

         รวม 97,871,259.72 126,656,904.98 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,019,717.04)  (2,538,913.63) 
         รวมลูกหน้ีการคา้ 89,851,542.68 124,117,991.35 
ลูกหน้ีอ่ืน   
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 2,005,049.73 3,670,942.92 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (33,630.90)  (33,630.90) 

         สุทธิ 1,971,418.83 3,637,312.02 
เงินมดัจาํ 429,134.49 384,304.97 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 3,167,276.00 2,469,772.00  
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 2,739,230.48  

         รวม 5,567,829.32 9,230,619.47 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87,418.16)  (87,418.16) 
 5,480,411.16 9,143,201.31 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,578,287.92 4,015,533.83  

         รวมลูกหน้ีอ่ืน 9,058,699.08 13,158,735.14 
            รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 98,910,241.76 137,276,726.49 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืนจาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีการคา้   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 47,279,071.15 58,337,013.94 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 39,433,400.52 54,155,025.45 
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน 5,213,362.95 8,325,961.00  
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน 2,241,766.15 1,797,331.73  
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 3,703,658.95 4,041,572.86  

         รวม 97,871,259.72 126,656,904.98 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,019,717.04)  (2,538,913.63) 
         สุทธิ 89,851,542.68 124,117,991.35 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                 
30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
ยอดคงเหลือตน้งวด (2,538,913.63) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด (5,480,803.41) 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (8,019,717.04) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,401,273.68 2,488,986.05 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 602,226.64 1,142,168.17  
คา้งชาํระ 3 – 6  เดือน - 6,157.80  
คา้งชาํระ 6 – 12 เดือน - 819.50  
คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 1,549.41 32,811.40  

         รวม 2,005,049.73 3,670,942.92 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (33,630.90)  (33,630.90) 
         สุทธิ 1,971,418.83 3,637,312.02 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ - กิจการอ่ืนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
ยอดคงเหลือตน้งวด (33,630.90) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (33,630.90) 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 7 - 45 วนั 
 

บริษทัมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในอตัราร้อยละ 100 ของยอดลูกหน้ีท่ีลูกหน้ีรายนั้น ๆ ไม่มีการติดต่อ
กบับริษทัอีกต่อไป  และคา้งชาํระมากกว่า 181 วนั (กรณีมีลูกหน้ีการคา้คงเหลือมากกว่าเจา้หน้ีการคา้ในรายเดียวกนั
จะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีการคา้หกัลบดว้ยยอดเจา้หน้ีการคา้) 

 
8. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 

 

ทั้งจาํนวนเป็นเงินฝากธนาคารท่ีบริษทันาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 145,982,928.33 
ซ้ือสินทรัพย ์ 37,001,023.37 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (863,546.31) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (6,775,589.37) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 175,344,816.02 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัมีสินทรัพยซ่ึ์งคิดค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้  แต่ยงัใชด้าํเนินงานอยูใ่นราคา
ทุนจาํนวน 5.56 ลา้นบาท  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างราคาทุน 20.56 ลา้นบาท เพ่ือคํ้าประกนั
สินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ในวงเงิน 20.00 ลา้นบาท  

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์
และยานพาหนะมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 จาํนวน 145.61 ลา้นบาท  

 
10. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,150,678.00 
ซ้ือสินทรัพย ์ 59,263.00 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (139,247.71) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,070,693.29 

 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
                           (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                              (นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม) 
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11. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2556  และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 
     (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  รับรู้ในกาํไร 30 มิถุนายน  
 2555 หรือขาดทุน 2555 หรือขาดทุน 2556 
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 279,396.10 252,596.44 531,992.54 563,846.51 1,095,839.05 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,512.53) 72,929.43 63,416.90 - 63,416.90 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - (1,333,040.81) (1,333,040.81) (1,000,403.83) (2,333,444.64) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 471,696.07 164,802.13 636,498.20 83,382.40 719,880.60 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 741,579.64 (842,712.81) (101,133.17) (353,174.92) (454,308.09) 

 
12. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16,671,018.25 17,797,327.77  
เงินกูย้มืระยะสั้น  62,000,000.00 50,000,000.00  

รวม 78,671,018.25 67,797,327.77  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และวงเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน
หลายแห่ง วงเงินจาํนวน 129.00 ลา้นบาท  โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00% - 4.75% ต่อปี  

 

วงเงินสินเช่ือดังกล่าวใช้หลกัประกันโดยเงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินของบริษทั  และคํ้ าประกันโดย
กรรมการท่านหน่ึง 

 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

เจา้หน้ีการคา้ 35,386,322.82   54,836,874.16 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,278,857.18 13,204,110.54  
เจา้หน้ีอ่ืน 6,975,833.81 7,095,166.34  

รวม 53,641,013.81 75,136,151.04  
 

14. หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินตน้งวด 81,600,204.65 
ทาํสญัญาเพิ่มระหวา่งงวด 31,525,934.62 
จ่ายชาํระระหวา่งงวด (13,741,865.96) 
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินปลายงวด 99,384,273.31 

 

ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน  2556 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าการเงินระยะยาวกับบริษัทลิสซ่ิงหลายแห่ง เพ่ือเช่า
ยานพาหนะจาํนวน 131 สัญญา สัญญาเช่ากําหนดชําระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้ งแต่เดือนละ 7,257.94 บาท                   
ถึงเดือนละ 130,604.76 บาท โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 - 5 ปี สญัญาเช่าดงักล่าวมีกรรมการของบริษทัเป็นผูค้ ํ้ าประกนั 
กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัเม่ือบริษทัไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า 

 

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
           (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 เจา้หน้ีตามสญัญา 

เช่าทางการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่าย    
 รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 36,593,929.88 (5,970,132.32) 30,623,797.56 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  75,269,348.10 (6,508,872.35) 68,760,475.75 
รวม 111,863,277.98 (12,479,004.67) 99,384,273.31 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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         (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 เจา้หน้ีตามสญัญา 

เช่าทางการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 29,282,501.28 (5,191,668.36) 24,090,832.92 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  63,079,010.73 (5,569,639.00) 57,509,371.73  
รวม 92,361,512.01 (10,761,307.36) 81,600,204.65 

 

บริษทัตดัจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
จาํนวน 1.52 ลา้นบาท และจาํนวน 3.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั  โดยบนัทึกไวใ้นบญัชี “ตน้ทุนทางการเงิน” ในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ  

 
15. เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 6,869,057.72 8,416,870.41  
หกั  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,247,686.02) (3,145,654.96) 
               สุทธิ 3,621,371.70 5,271,215.45  

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวตน้งวด 8,416,870.41 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด - 
จ่ายชาํระระหวา่งงวด (1,547,812.69) 
เงินกูย้มืระยะยาวปลายงวด 6,869,057.72 

 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัมีเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคารวงเงิน 20.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
6.50 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้งวดละไม่ตํ่ากว่า 300,000 บาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มียอดคา้งชาํระจาํนวน 
6.87 ลา้นบาท  

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใชห้ลกัประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดยกรรมการ
ของบริษทัหน่ึงท่าน 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยาวมีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ไม่เกิน 1 ปี 3,247,686.02 3,145,654.96 
2 ปี – 5 ปี  3,621,371.70 5,271,215.45  

รวม 6,869,057.72 8,416,870.41 
 

16. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ตน้งวด 3,182,491.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 361,248.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 55,664.00 
ผลประโยชนท่ี์จ่าย - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ปลายงวด 3,599,403.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

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

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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   
      เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 325,000,000 81,250,000.00 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 325,000,000 81,250,000.00 

 
 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 
     

    แปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 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 30 มิถุนายน 2556 325,000,000 81,250,000.00 48,750,000.00 130,000,000.00 

 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 มีมติดงัน้ี 
 

- พิจารณาอนุมติัแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 
บาททาํให้จาํนวนหุ้นของบริษทัเพ่ิมจากเดิมจาํนวน 8,125,000 หุ้นเป็นจาํนวน 325,000,000 หุ้น โดยแบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 325,000,000 หุ้น  บริษทัไดน้าํมติดงักล่าวไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี   26 มิถุนายน 2556 
 

- พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 23.75 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
81.25 ลา้นบาทเป็นจาํนวน 105.00 ลา้นบาทโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมจาํนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 0.25 บาท บริษทัไดน้าํมิตดงักล่าวไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 
2556 

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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- พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว ้               
หุน้ละ 0.25 บาทดงัน้ี 
1.   จาํนวนไม่เกิน 89,100,000 หุน้เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 
2.   จาํนวนไม่เกิน 5,900,000 หุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 
 

- พิจารณาอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน ตามโครงการ
ออกเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานเป็นจาํนวน 5,900,000 หุน้ สรุปหลกัเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
1.   เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้และไม่มีตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
2.   เสนอขายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปในราคา 0 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 

 
18. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุน สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 7,074,675.24 1,184,470.08 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราว 
      ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 353,174.92 436,164.68 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 7,427,850.16 1,620,634.76 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

      ลงช่ือ...........................................................กรรมการ                   ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บักาํไรทางบญัชี สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
และ 2555 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 
กาํไรทางบญัชี 33,167,056.58 3,452,980.29 
   
อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 23% 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 6,633,411.32 794,185.47 
ผลกระทบจากส่วนค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณ 
      กาํไรทางภาษี 794,438.84 826,449.29 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 7,427,850.16 1,620,634.76 

 
19. กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)  ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีชาํระแลว้และออกจาํหน่ายอยู่ใน
ระหวา่งงวด 

 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 บริษทัได้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ      
0.25 บาท   จึงทําให้จาํนวนเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกชําระแล้วในระหว่างงวดท่ีนํามา 
เปรียบเทียบสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เปล่ียนจาก 6,120,879 หุ้นเป็นจาํนวน 
244,835,160 หุน้ และเปล่ียนจาก 5,560,440 หุน้เป็นจาํนวน 222,417,600 หุน้ ตามลาํดบั 
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20. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
 

20.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 
เงินสด 940,264.00 1,222,976.23 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 6,851,694.00 940,563.31 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 42,315,986.90 5,948,297.45 

 รวม 50,107,944.90 8,111,836.99 
 

20.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
(หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 
ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายแลว้เช่ากลบั 343,333.32 228,888.88 
ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 31,525,934.62 41,885,317.72 
โอนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนไปเป็นภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,739,230.48 - 

 
21. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป  บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  
เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน  โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กาํหนดให้บริษทัตอ้งระบุส่วนงานดาํเนินงาน                
โดยอา้งอิงจากรายงานภายในของบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บการสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้าน       
การดาํเนินงานเป็นประจาํเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน                    
ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบบัเดิมกาํหนดให้นําเสนอข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานโดยจาํแนกเป็นส่วนงานทางธุรกิจ                
และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลให้บริษทัตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานพร้อมทั้งขอ้มูลเปรียบเทียบในรูปแบบใหม่ 
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บริษทัจาํแนกส่วนงานดาํเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการใหบ้ริการ โดยบริษทัมีส่วนงานดาํเนินงานรวม 
3 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก  ให้บริการบริหารและจดัการขนส่งและ
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 

 

บริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน  โดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ไดร้วม
รายการรายได้อ่ืน ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการอตัราแลกเปล่ียน ค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่าง ๆ และต้นทุนทางการเงิน             
ในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน  



 
 

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

 

 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ ดา้นพิธีการศุลกากรและบริการจดัเกบ็รักษาในโกดงั ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน
ของบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงันี้ 

 

        (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่ง และพิธีการ

กรมศุลกากร (Freight Forwarder) 
ใหบ้ริการขนส่ง และกระจายสินคา้ระหวา่ง

ประเทศ (NVOCC) 
รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 24.92 11.94 104.16 106.30 69.14 71.25 198.22 189.49 
กาํไรขั้นตน้ 5.92 2.51 23.27 17.09 18.31 14.26 47.50 33.86 
รายไดอ้ื่น     3.54 0.50 
ค่าใชจ้่ายในการขาย     (6.94) (9.33) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (25.11) (17.51) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     (5.08) (3.55) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (2.61) (2.40) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     11.30 1.57 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของบริษทั 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย

สินคา้ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่ง และ
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่ง และกระจายสินคา้
ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 

ส่วนกลาง รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินทรัพย ์ 150.20 93.58 50.15 53.03 27.60 45.35 171.37 130.94 399.32 322.90 
ค่าเสื่อมราคา 1.64 0.89 - - - - 1.77 1.72 3.41 2.61 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - 0.05 0.04 0.05 0.04 
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บริษทัประกอบธุรกิจหลกัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ ดา้นพิธีการศุลกากรและบริการจดัเกบ็รักษาในโกดงั ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน
ของบริษทัสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงันี้ 
        (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่ง และพิธีการ

กรมศุลกากร (Freight Forwarder) 
ใหบ้ริการขนส่ง และกระจายสินคา้ระหวา่ง

ประเทศ (NVOCC) 
รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 53.21 20.54 244.53 174.14 136.14 131.59 433.88 326.27 
กาํไรขั้นตน้ 12.41 4.48 59.18 33.15 33.99 27.72 105.58 65.35 
รายไดอ้ื่น     3.92 0.67 
ค่าใชจ้่ายในการขาย     (13.85) (16.75) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (46.97) (34.95) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     (10.45) (6.53) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (5.07) (4.34) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     33.16 3.45 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของบริษทั 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่าย

สินคา้ทางบก 
ใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่ง และ
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) 

ใหบ้ริการขนส่ง และกระจายสินคา้
ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 

ส่วนกลาง รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินทรัพย ์ 150.20 93.58 50.15 53.03 27.60 45.35 171.37 130.94 399.32 322.90 
ค่าเสื่อมราคา 3.11 1.30 - - - - 3.32 3.07 6.43 4.37 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - 0.14 0.09 0.14 0.09 
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22. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 
22.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดในอนาคต                   
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารพาณิชย  ์สินเช่ือกับธนาคารพาณิชย  ์เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน                
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าว                  
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด บริษทัจึงเช่ือว่าจะไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสําคญั             
จากอตัราดอกเบ้ีย 

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

 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินฝากออมทรัพย ์ 6,851,694.00 1,063,288.49 0.625% 0.625% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16,671,018.25 17,797,327.77 4.00% - 4.75% 4.00%-4.75% 

 
22.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมีรายการ
คา้กบัลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงฝ่ายบริหารไดบ้ริหารความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนโดยเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 
 สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศ หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

    30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เหรียญสหรัฐ 911,323.37 1,569,697.24 339,507.31 639,106.71  
ปอนดส์เตอริงค ์ 5,574.14 12,644.98 11,708.11 16,461.54  
ยโูร - 520.00 2,028.50 1,224.00  
ดอลลาร์สิงคโปร์ - - - 7,460.41  

 
23. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
23.1  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกหลายแห่ง  โดยมี

ระยะเวลาการเช่าตั้ งแต่ 1 - 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ บริษทัมีข้อผูกมดัท่ีจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตาม
สญัญาเดือนละ 103,540.00 บาท 

 
23.2  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารภายในประเทศ ออกหนงัสือคํ้าประกนั ดงัน้ี 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

หนงัสือคํ้าประกนั 2.82 
 
24. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือให้ออกงบการเงินได้เม่ือวนัท่ี               

13 สิงหาคม 2556 
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