
 
บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์              
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 
 

2 
 

เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ  
ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูล            
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดเ้สนอรายงานลงวนัท่ี                          
13 พฤษภาคม 2559 วา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทาน 

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2560 



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,059                   78,327                   11,946                   51,243                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 4 8,702                     5,286                     11,154                   7,094                     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 5 131,833                 126,945                 105,952                 105,690                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 30,000                   -                             49,497                   19,837                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,926                     5,102                     3,887                     4,023                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 206,520                 215,660                 182,436                 187,887                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 83,829                   75,055                   75,124                   75,055                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 7,252                     7,593                     8,000                     8,000                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                             -                             27,411                   27,411                   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 108,733                 112,718                 127,150                 127,150                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 76,099                   76,426                   76,099                   76,426                   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 28,169                   28,764                   23,832                   24,448                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,797                     2,464                     610                        679                        

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 958                        991                        958                        991                        

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 21,939                   20,200                   20,423                   18,874                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17 2,235                     1,945                     2,235                     1,945                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,775                     3,167                     2,775                     2,776                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 334,786                 329,323                 364,617                 363,755                 

รวมสินทรัพย์ 541,306                 544,983                 547,053                 551,642                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 13 212,763                 205,762                 212,763                 205,762                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2,586                     3,955                     3,049                     3,714                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 14 74,150                   75,683                   51,969                   57,937                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 45                          7                            -                             7                            
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 9,600                     9,600                     9,600                     9,600                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,319                     4,856                     2,860                     4,386                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 302,463                 299,863                 280,241                 281,406                 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 206                        -                             -                             -                             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 11,600                   14,000                   11,600                   14,000                   
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16 5,797                     5,190                     5,597                     5,190                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,133                     1,359                     1,133                     1,359                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18,736                   20,549                   18,330                   20,549                   
รวมหนีสิ้น 321,199                 320,412                 298,571                 301,955                 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 18
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 140,000                 140,000                 140,000                 140,000                 
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 420,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 105,000                 105,000                 105,000                 105,000                 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 127,933                 127,933                 127,933                 127,933                 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 10,500                   10,500                   10,500                   10,500                   
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (21,751)                  (16,867)                  5,049                     6,254                     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 102                        (239)                       -                             -                             
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 221,784                 226,327                 248,482                 249,687                 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,677)                    (1,756)                    -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 220,107                 224,571                 248,482                 249,687                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 541,306                 544,983                 547,053                 551,642                 

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)
กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 215,727             249,980             166,926             226,675             
รายไดอ่ื้น 3 1,738                 4,766                 1,915                 4,950                 
รวมรายได้ 217,465             254,746             168,841             231,625             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 172,397             208,885             133,775             189,797             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,732                 9,182                 8,733                 8,755                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 35,011               32,870               25,734               29,674               
รวมค่าใช้จ่าย 216,140             250,937             168,242             228,226             
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและ
   การร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,325                 3,809                 599                    3,399                 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ 8, 9 (4,326)               (2,079)               -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (3,001)               1,730                 599                    3,399                 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,894)               (2,376)               (1,894)               (2,376)               
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (4,895)               (646)                  (1,295)               1,023                 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 90                      (386)                  90                      (386)                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (4,805)               (1,032)               (1,205)               637                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 341                    823                    -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 341                    823                    -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (4,464)               (209)                  (1,205)               637                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (4,884)               (1,041)               (1,205)               637                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 79                      9                        

(4,805)               (1,032)               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (4,543)               (218)                  (1,205)               637                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 79                      9                        

(4,464)               (209)                  
(หน่วย: บาท)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 20
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.012)               (0.002)               (0.003)               0.002                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (4,895)               (646)                  (1,295)               1,023                 
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   หน้ีสงสยัจะสูญ 504                    1,192                 504                    1,193                 
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2)                      (445)                  (2)                      (445)                  
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,371                 5,381                 1,069                 5,210                 
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 33                      33                      33                      33                      
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 607                    344                    407                    344                    
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,326                 2,079                 -                        -                        
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,266                 (233)                  1,572                 (117)                  
   ดอกเบ้ียรับ (595)                  (81)                    (885)                  (251)                  
   ดอกเบ้ียจ่าย 1,894                 2,376                 1,894                 2,376                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 4,509                 10,000               3,297                 9,366                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3,128)               (9,243)               (3,683)               (17,957)             
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (7,743)               6,156                 (2,968)               8,298                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 176                    1,404                 136                    1,404                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 392                    (1,118)               -                        -                        
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,369)               7,461                 (665)                  17,126               
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 33                      (21,209)             (4,658)               (22,290)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,537)               2,721                 (1,527)               2,721                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (225)                  (32)                    (225)                  (32)                    
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (8,892)               (3,860)               (10,293)             (1,364)               
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 70                      70                      70                      70                      
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,939)               (2,312)               (1,749)               (2,312)               
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (10,761)             (6,102)               (11,972)             (3,606)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (60)                    (349)                  (57)                    (136)                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2                        -                        2                        -                        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (502)                  (564)                  -                        -                        
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน -                        (500)                  -                        (500)                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                        -                        -                        (6,000)               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (30,000)             (2,500)               (30,000)             (2,500)               
เงินสดรับดอกเบ้ีย 109                    -                        310                    -                        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (8,774)               (69)                    (69)                    (69)                    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (39,225)             (3,982)               (29,814)             (9,205)               
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 7,002                 1,496                 7,002                 1,496                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        (136)                  -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารลดลง (2,400)               -                        (2,400)               -                        
เงินรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        4,000                 -                        -                        
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (11)                    (7,039)               (7)                      (7,039)               
ดอกเบ้ียจ่าย (2,107)               (2,653)               (2,106)               (2,653)               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,484                 (4,332)               2,489                 (8,196)               
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด 234                    586                    -                        -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (47,268)             (13,830)             (39,297)             (21,007)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 78,327               68,556               51,243               42,168               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 31,059               54,726               11,946               21,161               

-                    -                    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   โอนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปเป็น
      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        5,327                 
   จาํหน่ายอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน -                        3,948                 -                        3,948                 
   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        62,709               -                        62,709               
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 239                    -                        -                        -                        
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน งบการเงินที่เป็น รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 105,000                     190,923            10,500                       (71,678)                     756                              235,501                     -                                235,501                     
ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                       -                                (1,041)                       -                                   (1,041)                       -                                (1,041)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                       -                                -                                823                              823                           9                               832                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                       -                                (1,041)                       823                              (218)                          9                               (209)                          
เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย -                                -                       -                                -                                -                                   -                                4,000                         4,000                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 105,000                     190,923            10,500                       (72,719)                     1,579                           235,283                     4,009                         239,292                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2560 105,000                     127,933            10,500                       (16,867)                     (239)                             226,327                     (1,756)                       224,571                     
ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                       -                                (4,884)                       -                                   (4,884)                       -                                (4,884)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                       -                                -                                341                              341                           79                             420                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                       -                                (4,884)                       341                              (4,543)                       79                             (4,464)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 105,000                     127,933            10,500                       (21,751)                     102                              221,784                     (1,677)                       220,107                     

-                            -                    -                            -                            -                                -                                -                            
-                            -                    -                            -                            -                                -                                -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก รวม
และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 105,000                     190,923                 10,500                       (73,490)                      232,933                     
กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                             -                                 637                            637                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                             -                                 -                                 -                                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                             -                                 637                            637                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559 105,000                     190,923                 10,500                       (72,853)                      233,570                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 105,000                     127,933                 10,500                       6,254                         249,687                     
ขาดทุนสาํหรับงวด -                                 -                             -                                 (1,205)                        (1,205)                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                             -                                 -                                 -                                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                             -                                 (1,205)                        (1,205)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 105,000                     127,933                 10,500                       5,049                         248,482                     

-                             -                         -                             -                             -                             
-                             -                         -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

  
1

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ง
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯคือ ครอบครัวพวัถาวรสกุล ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัในอตัราร้อยละ 49.64 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ               
การรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้าํเขา้ผูส่้งออก ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล             
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน     
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ             
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                     
โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบั                     
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั
ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี
ส่วนได้เสียได้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน     
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท
และหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้ง
ปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้ว่าจะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

2.   นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั กิจการร่วมคา้ 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในกิจการร่วมคา้ 
Legend Shipping PTE. Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping (India) LLP มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัยอ่ย 
Legend Shipping LS (Myanmar) Co., Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัยอ่ย 
Legacy Tank PTE. Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัยอ่ย 
Legend Tank PTE. Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัยอ่ย 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทัยอ่ย 
Transoffshore Logistics PTE. LTD.* ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารเป็นกรรมการ 
บริษทั ยนิูทรานส์ โกลบอล จาํกดั มีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั วีพี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จาํกดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

* บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 

รายการธุรกิจท่ีสาํคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 55 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าบริการอ่ืน - - 60 15 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
 รายไดค่้าบริการจดัการ - - 150 - ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 205 - อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,239 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหค่้าบริการ - - 4,599 298 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - 85 170 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,453 931 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั      
 ดอกเบ้ียรับ 242 - 242 - อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 50 - 50 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า 872 3,276 720 3,276 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
 ดอกเบ้ียรับ 154 7 154 7 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,295 - 2,295 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จาํกดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 32 56 32 56 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์      
   เซอร์วสิ จาํกดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,242 - 3,242 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
Legend Shipping (India) LLP      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 639 - 639 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
Legend Shipping PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,735 - 632 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,052 - - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 339 - - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

LS Container Line (INDIA) PVT. LTD.       
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,246 - - - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 411 - - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
Legend Tank PTE. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 44 - - - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 101 - - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
 รายไดค่้าเช่า 1,115 - - - ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ      
 ค่าเช่า 24 24 24 24 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ                    
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 320 113 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 4,076 3,631 
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 52 4 52 4 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 43 - 43 
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 3,337 291 3,337 291 
  Legend Shipping PTE Ltd. 2,153 1,292 24 24 
  Legend Shipping (India) LLP 545 1,444 - 642 
  Legacy Tank PTE Ltd. 673 711 - - 

รวม 6,760 3,785 7,809 4,748 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 20 - 20 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Legend Shipping PTE Ltd. 90 - - - 
 กรรมการ 55 - 55 - 

รวม 165 - 75 - 

ลูกหน้ีค่าสินทรัพย ์     
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 645 645 645 645 

รวม 645 645 645 645 

เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ     
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 163 46 163 46 
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั - - - 29 
  Legend Shipping PTE. Ltd. 211 - - - 

รวม 374 46 163 75 

เงินรับแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 10 509 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 1,338 79 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Legend Shipping (India) LLP 21 - - - 

รวม 21 - 1,348 588 

ค่าเช่าคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 60 - 
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 450 810 450 810 

รวม 450 810 510 810 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 148 89 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 169 139 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั 242 - 242 - 
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 45 - 45 - 
รวม 287 - 604 228 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,702 5,286 11,154 7,094 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 87 97 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 1,387 1,751 
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 1,170 1,066 1,144 1,066 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Legend Shipping PTE. Ltd. 803 1,281 2 2 
  Legacy Tank PTE. Ltd. 97 - - - 
  Legend Shipping (India) LLP - 810 - - 
 กรรมการ 114 - 114 - 

รวม 2,187 3,157 2,734 2,916 

ค่าเช่าคา้งจ่าย     
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 60 - - - 

รวม 60 - - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
 การร่วมคา้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 24 - - - 
 กรรมการ - 798 - 798 

รวม 24 798 - 798 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย     
 กรรมการ 315 - 315 - 

รวม 315 - 315 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,586 3,955 3,049 3,714 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
 บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 11,000 11,000 
 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 8,497 8,837 
บริษทัร่วม     
 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั 20,000 - 20,000 - 
การร่วมคา้     
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 10,000 - 10,000 - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000 - 49,497 19,837 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 
1 มกราคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ์ 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2560 

บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั บริษทัร่วม - 20,000 - 20,000 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั การร่วมคา้ - 10,000 - 10,000 

รวม  - 30,000 - 30,000 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 
1 มกราคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

 
ผลกระทบ
จากอตัรา 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ์ 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด แลกเปล่ียน 2560 

บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 11,000 - - - 11,000 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 8,837 - - (340) 8,497 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั บริษทัร่วม - 20,000 - - 20,000 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั การร่วมคา้ - 10,000 - - 10,000 

รวม  19,837 30,000 - (340) 49,497 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดใ้ห้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์กูยื้มเงินในรูปสัญญาเงินกูยื้มมีระยะเวลา 1 ปี 
โดยคิดดอกเบ้ียระหว่างกนัในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 

 ข) บริษัทฯได้ให้บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศกู้ยืมเงินในรูปสัญญาเงินกู้ยืมมีระยะเวลา 3 เดือน              
โดยคิดดอกเบ้ียระหว่างกนัในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 ค) บริษทัฯไดใ้หบ้ริษทัร่วมและการร่วมคา้ในประเทศกูย้ืมเงินในรูปสัญญากูย้มืมีระยะเวลา 1 ปี โดยคิด
ดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,021 6,009 4,338 5,864 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 183 183 183 183 
รวม 5,204 6,192 4,521 6,047 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุ
สญัญาไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท 

 ข) บริษัทฯได้ทําสัญญาให้เช่าอาคารสํานักงานกับบริษัทย่อยและการร่วมค้าเป็นระยะเวลา 3 ปี               
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้มีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.72 ลา้นบาท 

 ค) บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้ง
จ่ายค่าบริการปีละ 0.60 ลา้นบาท 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้า      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 500 2,001 1,118 2,217 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 6,107 984 6,581 1,864 
   3 - 6 เดือน 130 84 87 - 
   6 - 12 เดือน 23 716 23 667 
รวม  6,760 3,785 7,809 4,748 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน 165 - 75 - 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 374 46 163 75 
เงินรับแทน 21 - 1,348 588 
ลูกหน้ีค่าสินทรัพย ์ 645 645 645 645 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 287 - 604 228 
ค่าเช่าคา้งรับ 450 810 510 810 
รวม 1,942 1,501 3,345 2,346 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,702 5,286 11,154 7,094 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้า      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 71,754 65,906 64,031 54,913 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 41,765 39,260 26,157 30,505 
   3 - 6 เดือน 4,704 2,400 3,072 1,648 
 6 - 12 เดือน 1,815 2,436 1,815 2,355 
   เกินกวา่ 12 เดือน 12,586 16,051 12,586 16,051 
รวม 132,624 126,053 107,661 105,472 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,123) (9,685) (10,123) (9,685) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  122,501 116,368 97,538 95,787 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 8,386 9,552 8,119 9,552 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (81) (15) (81) (15) 
สุทธิ 8,305 9,537 8,038 9,537 
ลูกหน้ีอ่ืน 422 820 139 313 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (87) (87) (87) (87) 
สุทธิ 335 733 52 226 
เงินมดัจาํ 281 - - - 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 87 307 - 140 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 324 - 324 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9,332 10,577 8,414 9,903 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -      
 กิจการอ่ืน - สุทธิ 131,833 126,945 105,952 105,690 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืนสําหรับงวด              
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ไดรั้บชาํระ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ตั้งเพิม่ใน คืนใน ณ วนัท่ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกราคม 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้ 9,685 438 - 10,123 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 15 66 - 81 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 

รวม 9,787 504 - 10,291 

6. เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง 

7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด         
 จาํกดั ผลิตนํ้ายาฟอกไต ไทย 44.44 44.44 8,000 8,000 7,252 7,593 

     8,000 8,000 7,252 7,593 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

คา่เผ่ือการดอ้ยค่า            
ของเงินลงทุน 

                
ราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เกรซ วอเทอร์            
 เมด จาํกดั ผลิตนํ้ ายาฟอกไต ไทย 44.44 44.44 8,000 8,000 - - 8,000 8,000 

     8,000 8,000 - - 8,000 8,000 
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 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทั เกรซ             
วอเทอร์ เมด จาํกดั จาํนวน 22,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 22 ลา้นบาท มีผล
ให้สัดส่วนการถือหุ้นจะเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 44.44 เป็นร้อยละ 75 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นอ่ืนอาจไม่ประสงคท่ี์
จะลงทุนเพ่ิมในบริษทัดงักล่าว 

 อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติเปล่ียนแปลงจาํนวน
การเพ่ิมทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
NCL Inter Logistics (S) Pte.  0.7  ลา้นเหรียญ  0.7  ลา้นเหรียญ     
 Ltd.    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 100 100 17,796 17,796 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง       
 (ไทยแลนด)์ จาํกดั 10.0  ลา้นบาท 10.0  ลา้นบาท 60 60 6,000 6,000 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd.  0.2  ลา้นเหรียญ  0.2  ลา้นเหรียญ     
    สหรัฐอเมริกา    สหรัฐอเมริกา 70 70 3,615 3,615 

รวม     27,411 27,411 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 - อนุมติัการเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จาํนวน 300,000 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 300,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯยงัคงเดิม 
บริษทัฯคาดวา่จะดาํเนินการการเพิม่ทุนใหแ้ลว้เสร็จในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

 - อนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทั เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั จาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี          
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 15 ลา้นบาท มีผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจากเดิม
ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 84 

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้ยกเลิกการเพ่ิม
ทุนในบริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24  
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9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์         
 โลจิสติกส์ จาํกดั ใหบ้ริการขนส่งทางบก 43.48 43.48 127,150 127,150 108,733 112,718 

    127,150 127,150 108,733 112,718 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่            
ของเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์           
 โลจิสติกส์ จาํกดั ใหบ้ริการขนส่งทางบก 43.48 43.48 127,150 127,150 - - 127,150 127,150 

    127,150 127,150 - - 127,150 127,150 

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคารและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 51,303 4,610 20,513 76,426 
ค่าเส่ือมราคา - (133) (194) (327) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 51,303 4,477 20,319 76,099 

 บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 62.10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 
62.24 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 28,764 24,448 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 362 120 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (2) (2) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (941) (734) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 28,169 23,832 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 10.05 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 
10.19 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

12. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ราคาทุน 5,731 5,240 2,440 2,440 
หกั:  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,429) (2,271) (1,830) (1,761) 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินทรัพย ์ (505) (505) - - 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,797 2,464 610 679 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560    
สรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,464 679 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 501 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (165) (69) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 2,797 610 

13. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม        

2560 
31 ธนัวาคม        

2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12,889 887 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 199,874 204,875 
รวม 212,763 205,762 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัฯ คํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
และเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เจา้หน้ีการคา้ 56,265 59,348 36,228 45,113 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,987 8,691 9,696 6,893 
เจา้หน้ีอ่ืน 6,898 7,639 6,045 5,926 
เงินปันผลคา้งจ่าย - 5 - 5 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 74,150 75,683 51,969 57,937 

15. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินกูย้ืมระยะยาว   21,200 23,600 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (9,600) (9,600) 
สุทธิ   11,600 14,000 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  23,600 
หกั: ชาํระคืนในระหว่างงวด  (2,400) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  21,200 

 บริษทัฯมีวงงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี กาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้งวดละไม่ตํ่ากว่า 0.8 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ 
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16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 สรุปได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 5,190 5,190 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 566 368 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 42 39 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 5,797 5,597 

17. ภาษเีงนิได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560       
และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 200 - 200 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (290) 386 (290) 386 
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (90) 386 (90) 386 
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18. ทุนเรือนหุ้น 

 หุ้นสามัญจดทะเบียน ท่ีย ังไม่ได้ออกและเรียกชําระเป็นหุ้นสามัญ ท่ีสํารองไว้เพ่ือการใช้สิท ธิ                    
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ  ในระหว่างงวด ไม่มีผูม้าใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ               
หุน้สามญั 

 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 - อนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก
เดิม 140.00 ลา้นบาท เป็น 157.50 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 70 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิของบริษัทฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของ              
บริษทัฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 - อนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 
70 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) จาํนวน 64.65 ลา้นหุน้ และเพ่ือรองรับ
การปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
จาํนวน 5.35 ลา้นหุน้ 

 - อนุมติัให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 560 ลา้นหุ้น เป็น 630 
ลา้นหุน้  

 บริษัทฯได้ดําเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเก่ียวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับ                    
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

19. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวันท่ี  20 มกราคม  2559 บริษัทฯได้จาํหน่ายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ                 
(NCL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (NCL-W1) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 139,997,497 หน่วย 
จาํนวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ: 139,997,497 หุน้ 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ: 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 20 มกราคม 2559 
วนัท่ีครบกาํหนด: 19 มกราคม 2561 
ราคาการใชสิ้ทธิ: 4 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั 
ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และเดือน

ธนัวาคม ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยจะกาํหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกคือ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 19 มกราคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ
บริษทัฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมี
อตัราส่วนเท่ากับ 6.5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดราคาการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อ 1 หุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 12 เดือนนับแต่วนัท่ีออก             
และเสนอขาย 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
  อตัราการ จาํนวนใบสาํคญั  จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั 

ประเภท  ใชสิ้ทธิตอ่ แสดงสิทธิคงเหลือ จาํนวนใบสาํคญัแสดง แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบสาํคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญั ณ วนัท่ี สิทธิท่ีออกและเสนอ การใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2560 ขายในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 31  มีนาคม 2560 

 (บาท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
NCL-W1 4.00 1 หุน้สามญัต่อ           

1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
139,997,497 - - 139,997,497 
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20. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ                    
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า  

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   (4,884) (1,041) 420,000 420,000 (0.012) (0.002) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   (1,205) 637 420,000 420,000 (0.003) 0.002 

 ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
มีราคาสูงกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 
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21. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่ายสินค้า

ทางบก 

ให้บริการบริหาร
และจดัการขนส่ง
และพธีิการกรม
ศุลกากร (Freight 

Forwarder ) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจาย
สินค้าระหว่าง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1.11 123.53 91.08 215.72 - 215.72 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - 4.76 2.16 6.92 (6.92) - 
รวมรายได้ 1.11 128.29 93.24 222.64 (6.92) 215.72 
ผลการดําเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 0.10 28.23 15.00   43.33 
รายไดอ่ื้น      1.74 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (8.73) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (35.01) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (1.89) 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากการลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้      (4.33) 
ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้      (4.89) 
รายไดภ้าษีเงินได ้      0.09 

ขาดทุนสําหรับงวด      (4.80) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่ายสินค้า

ทางบก 

ให้บริการบริหาร
และจดัการขนส่ง
และพธีิการกรม
ศุลกากร (Freight 

Forwarder ) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจาย
สินค้าระหว่าง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รตดัรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 30.05 149.07 70.86 249.98 - 249.98 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 0.60 - 0.60 (0.60) - 
รวมรายได้ 30.05 149.67 70.86 250.58 (0.60) 249.98 
ผลการดําเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 4.13 26.50 10.46   41.09 
รายไดอ่ื้น      4.77 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (9.18) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (32.87) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (2.38) 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากการลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและการร่วมคา้      (2.08) 
ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้      (0.65) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (0.38) 

ขาดทุนสําหรับงวด      (1.03) 
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22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกโดยมีระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
บริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) 
จ่ายชาํระภายใน 1 ปี   

บาท 7.30 6.66 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.12 - 

จ่ายชาํระมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
บาท 12.03 12.05 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.27 - 

22.2 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จาํนวนเงิน 1.23 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 1.23 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติ                    
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

22.3 คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทัฯและพนักงานขบัรถของบริษทัฯถูกฟ้องร้องจากพนักงานอยัการคดีศาลแขวงนนทบุรีในขอ้หา
บรรทุกนํ้ าหนกัสินคา้เกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด ศาลชั้นตน้มีคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2558 ให้ยึดรถยนต์
ของกลาง (ราคาตามบญัชีเท่ากบั 953,075 บาท) เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์เห็นพอ้งดว้ยกบั
คาํสัง่ของศาลชั้นตน้ ณ ปัจจุบนั บริษทัฯยืน่คาํร้องคดัคา้นต่อศาลฎีกาแลว้อยูร่ะหว่างรอคาํพิพากษาศาลฎีกา 
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23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจาํปี 2560 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 - อนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯรุ่นท่ี 2 
(NCL-W2) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตัราส่วน
เท่ากบั 6.5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิเท่ากบั 1.50 บาทต่อ 1 หุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีออกและเสนอ
ขาย 

 - อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 140.00 ลา้นบาท เป็น 157.50 ล้านบาท โดยออก                  
หุ้นสามญัใหม่จาํนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ล้านบาท                
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) และ               
เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ 

 - อนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 70 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 
17.50 ล้านบาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯรุ่นท่ี 2                
(NCL-W2) จาํนวน 64.65 ลา้นหุน้ และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ
รุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิจาํนวน 5.35 ลา้นหุน้ 

 - อนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากเดิม 560 ลา้นหุน้ เป็น 630 ลา้นหุน้  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 เพือ่พิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

 - พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขรายละเอียดของการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 ซ่ึงท่ีประชุมสามญั     
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดเ้คยอนุมติัไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เน่ืองมาจากจาํนวนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนท่ีตอ้งใชเ้พ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 มีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการ
ปรับสิทธิ โดยเสนอรายละเอียดของการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมจาํนวน 63.65 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตัราส่วนเท่ากบั 6.6 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 - พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขรายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 70 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) จาํนวน 63.65 ลา้น
หุน้ และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิจาํนวน 6.35 ลา้นหุน้ 
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เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 - อนุมติัยกเลิกการลงทุนในหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั ตามท่ีเคยมีมติ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เน่ืองจากท่ีประชุมสามญั              
ผูถื้อหุ้นของบริษทั เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั มีมติไม่อนุมติัการเพ่ิมทุน จึงทาํให้บริษทัฯไม่
ตอ้งเพ่ิมทุนตามท่ีเคยอนุมติั 

 - รับทราบผลการลงทุนในหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 อนุมติัให้บริษทัฯลงทุนใน
หุ้นเพิ่มทุนของบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จาํกดั จากเดิม 8 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาท เป็นผลให้
สัดส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 44.44 เป็นร้อยละ 75 เน่ืองจาก ณ เวลานั้นผูถื้อหุ้นอ่ืนไม่
ประสงคจ์ะลงทุนเพ่ิม แต่ภายหลงัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เกรซ 
วอเทอร์ เมด จาํกดั มีผูถื้อหุ้นอ่ืนประสงคจ์ะลงทุนเพิ่มทาํให้บริษทัฯลงทุนเพ่ิมเพ่ือรักษาสัดส่วนเดิม
เป็นจาํนวนเงิน 9.78 ลา้น รวมเป็น 17.78 ลา้นบาท ของทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 40 ลา้นบาท 

24. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหม่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อ              
กาํไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,327 98,686 51,243 71,602 68,556 68,556 42,168 42,168 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 126,945 133,372 105,690 109,713 157,787 166,414 149,219 157,846 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 5,102 - 4,023 - 8,627 - 8,627 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 75,055 54,696 75,055 54,696 74,747 74,747 74,347 74,347 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 76,426 77,200 76,426 77,200 - - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 28,764 28,092 24,448 23,776 251,060 250,906 248,560 248,406 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,464 2,363 679 577 4,815 4,969 3,888 4,042 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 20,200 18,874 18,874 18,874 23,926 23,926 23,926 23,926 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 75,683 77,250 57,937 59,215 94,842 95,630 89,568 90,356 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร - 3,289 - 3,108 - 3,667 - 3,667 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,856 - 4,386 - 4,455 - 4,455 - 

25. การอนุมตังิบการเงนิรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 
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