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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนรวม 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ย
เช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส      
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั
ยอ่ย และเฉพำะของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่องบกำรเงินขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบ       
งบกำรเงินขอ้ 6 เร่ือง กำรแกไ้ขงบกำรเงินปีก่อนของบริษทัฯเก่ียวกบักำรแสดงรำยกำรบญัชีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดและบญัชีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯได้
ปรับยอ้นหลงังบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นรำยกำร
ปรับปรุงจำกรำยกำรดงักล่ำว 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ     
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำยและเง่ือนไขท่ีระบุใหก้บัลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย ท ำให้
รำยกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดท่ี้ซบัซ้อน นอกจำกน้ี แนวโนม้ของ        
กำรน ำเขำ้ - ส่งออกในกลุ่มอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ และวสัดุก่อสร้ำงท่ีส่ง   
ผลกระทบโดยตรงต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมกำรใหบ้ริกำรน ำเขำ้ - ส่งออกท่ีเพิ่มมำกข้ึน ดงันั้น 
ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบกำรเกิดข้ึนจริงของรำยไดแ้ละระยะเวลำในกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำร 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษทัโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทั     
ออกแบบไว ้ 
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• สุ่มตวัอยำ่งรำยกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรในระหวำ่งปีเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรใหบ้ริกำร และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดข้ึนในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

• สอบทำนใบลดหน้ีท่ีออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี   

• วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยได ้   
จำกกำรใหบ้ริกำรตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป  

เร่ืองอืน่ 

งบกำรเงินรวมของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ำนอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มี
เง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั              
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูล    
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน      
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง       
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน     
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก    
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด      
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กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิ                         
กำรตรวจสอบให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อ                
ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร    
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 
 
 
 

สุมนำ พนัธ์พงษส์ำนนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5872 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพนัธ์ 2561 



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 36,578,086          78,326,726          68,555,976          17,664,433          51,243,377          42,167,614          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8, 9 12,243,345          5,286,285            169,316               2,920,157            7,094,378            1,682,262            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 10 157,633,854        126,945,177        163,336,249        107,537,824        105,689,856        154,768,768        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - - - 43,975,438          19,836,905          17,961,650          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,114,180            6,427,481            3,077,720            4,382,801            4,023,429            3,077,720            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 214,569,465        216,985,669        235,139,261        176,480,653        187,887,945        219,658,014        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 84,625,570          75,054,850          74,747,131          75,883,337          75,054,850          74,747,131          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 20,201,676          7,593,147            - 22,878,000          8,000,000            -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - - 161,951,786        27,411,272          -                          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 - 112,718,060        - -                          127,149,990        12,469,097          

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 75,100,081          76,426,046          - 75,100,081          76,426,047          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 256,713,256        28,763,810          250,905,524        27,472,309          24,448,166          248,406,455        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 3,970,312            2,464,013            4,969,524            1,202,580            678,623               4,042,582            

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 14,563,754          18,873,689          23,926,466          8,546,343            18,873,689          23,926,466          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 2,457,742            1,944,708            -                          2,400,574            1,944,708            -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,234,945            4,158,958            4,969,142            2,486,396            3,766,425            4,678,731            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 464,867,336        327,997,281        359,517,787        377,921,406        363,753,770        368,270,462        

รวมสินทรัพย์ 679,436,801        544,982,950        594,657,048        554,402,059        551,641,715        587,928,476        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 18 202,556,756        205,761,556        189,829,967        200,107,215        205,761,556        189,829,967        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 2,515,728            3,955,133            1,543,415            3,427,198            3,714,406            2,837,589            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 19 108,112,486        75,682,618          95,629,756          65,846,910          57,937,068          90,385,636          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          - 136,529               -                          -                          -                          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 20 15,139,451          7,465                  24,838,175          1,187,735            7,465                  24,838,176          
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 15,204,181          9,600,000            -                          10,400,000          9,600,000            -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,627,616            4,856,791            3,667,085            5,177,709            4,385,646            3,667,085            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 352,156,218        299,863,563        315,644,927        286,146,767        281,406,141        311,558,453        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 20 55,813,304          -                          32,860,951          2,619,864            -                          32,860,951          
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 21 9,713,051            14,000,000          -                          3,600,000            14,000,000          -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 7,541,868            5,190,192            3,928,667            6,818,952            5,190,192            3,928,667            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 2,658,442            -                          5,343,254            -                          -                          5,269,557            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 987,937               1,358,617            1,377,644            987,937               1,358,617            1,377,644            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,714,602          20,548,809          43,510,516          14,026,753          20,548,809          43,436,819          
รวมหนีสิ้น 428,870,820        320,412,372        359,155,443        300,173,520        301,954,950        354,995,272        
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 24
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 630,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท
         (2559: หุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท) 157,500,000        140,000,000        140,000,000        157,500,000        140,000,000        140,000,000        
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุ้นสามญั 420,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท 105,000,000        105,000,000        105,000,000        105,000,000        105,000,000        105,000,000        
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 127,933,204        127,933,204        190,923,427        127,933,204        127,933,204        190,923,427        
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 10,500,000          10,500,000          10,500,000          10,500,000          10,500,000          10,500,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (24,470,406)        (16,866,948)        (71,677,821)        10,795,335          6,253,561            (73,490,223)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,194,131)          (239,380)             755,999               - -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 217,768,667        226,326,876        235,501,605        254,228,539        249,686,765        232,933,204        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32,797,314          (1,756,298)          - -                          -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 250,565,981        224,570,578        235,501,605        254,228,539        249,686,765        232,933,204        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 679,436,801        544,982,950        594,657,048        554,402,059        551,641,715        587,928,476        

-                      -                      -                      -                      -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นางสาวเนติรัด สังขง์าม)
กรรมการ กรรมการ

(นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 8 976,053,201     985,605,052        716,615,897   841,975,981   
รายไดอ่ื้น 2.2, 8 12,532,138       25,621,411          8,134,001       25,379,606     
รวมรำยได้ 988,585,339     1,011,226,463     724,749,898   867,355,587   
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการให้บริการ 8 783,230,679     829,883,076        575,925,556   695,377,278   
คา่ใชจ่้ายในการขาย 27 41,276,010       46,508,347          34,971,569     45,396,391     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 27 148,797,770     128,389,857        99,198,837     102,637,945   
รวมค่ำใช้จ่ำย 973,304,459     1,004,781,280     710,095,962   843,411,614   
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
   กำรร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 15,280,880       6,445,183            14,653,936     23,943,973     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ 12, 14 (11,739,104)      (14,838,783)         -                      -                      
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 3,541,776         (8,393,600)          14,653,936     23,943,973     
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 8 (9,669,922)        (9,305,599)          (7,670,053)      (9,289,898)      
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ (6,128,146)        (17,699,199)         6,983,883       14,654,075     
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23 (2,763,395)        2,175,105            (2,442,109)      2,099,486       
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (8,891,541)        (15,524,094)         4,541,774       16,753,561     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (954,751)           (995,379)             -                      -
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี (954,751)           (995,379)             -                      -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (9,846,292)        (16,519,473)         4,541,774       16,753,561     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (7,603,458)        (8,179,350)          4,541,774       16,753,561     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,288,083)        (7,344,744)          

(8,891,541)        (15,524,094)         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (8,558,209)        (9,174,729)          4,541,774       16,753,561     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,288,083)        (7,344,744)          

(9,846,292)        (16,519,473)         

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 28
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.018)               (0.019)                 0.011              0.040              

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.017)               (0.019)                 0.010              0.040              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
และช าระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 105,000,000             190,923,427     10,500,000               (71,677,821)              755,999                       235,501,605             -                                235,501,605             
ขาดทุนส าหรับปี -                                -                       -                                (8,179,350)                -                                   (8,179,350)                (7,344,744)                (15,524,094)              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                       -                                -                                (995,379)                      (995,379)                   -                                (995,379)                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                       -                                (8,179,350)                (995,379)                      (9,174,729)                (7,344,744)                (16,519,473)              
เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) -                                -                       -                                -                                -                                   -                                5,588,446                 5,588,446                 
โอนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกิน
   มูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม
   (หมายเหตุ 24) -                                (62,990,223)     (10,500,000)              73,490,223               -                                   -                                -                                -                                
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26) -                                -                       10,500,000               (10,500,000)              -                                   -                                -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 105,000,000             127,933,204     10,500,000               (16,866,948)              (239,380)                      226,326,876             (1,756,298)                224,570,578             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกรำคม 2560 105,000,000             127,933,204     10,500,000               (16,866,948)              (239,380)                      226,326,876             (1,756,298)                224,570,578             
ขาดทุนส าหรับปี - - - (7,603,458)                - (7,603,458)                (1,288,083)                (8,891,541)                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - -                                (954,751)                      (954,751)                   - (954,751)                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                       -                                (7,603,458)                (954,751)                      (8,558,209)                (1,288,083)                (9,846,292)                
เปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้
   (หมายเหตุ 14) - - - - - -                                35,841,695               35,841,695               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 105,000,000             127,933,204     10,500,000               (24,470,406)              (1,194,131)                   217,768,667             32,797,314               250,565,981             

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก รวม
และช าระเตม็มลูคา่แลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 105,000,000             190,923,427          10,500,000               (73,490,223)              232,933,204             
ก าไรส าหรับปี -                                -                            -                                16,753,561               16,753,561               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                            -                                -                                -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                            -                                16,753,561               16,753,561               
โอนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกิน
   มลูคา่หุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม
   (หมายเหตุ 24) -                                (62,990,223)          (10,500,000)              73,490,223               -                                
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26) -                                -                            10,500,000               (10,500,000)              -                                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 105,000,000             127,933,204          10,500,000               6,253,561                 249,686,765             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 105,000,000             127,933,204          10,500,000               6,253,561                 249,686,765             
ก าไรส าหรับปี -                                -                            -                                4,541,774                 4,541,774                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                            -                                -                                -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                            -                                4,541,774                 4,541,774                 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 105,000,000             127,933,204          10,500,000               10,795,335               254,228,539             

-                            -                        -                            -                            -                            
-                            -                        -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (6,128,146)      (17,699,199)        6,983,883       14,654,075        
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (2,965,926)      5,652,794           (2,970,538)      5,652,794          
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 641,098          (5,522,240)          9,635              (5,547,392)         
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,263,644     13,623,206         4,743,159       12,666,071        
   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 866,275          2,833,187           -                     2,328,000          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                     (349,521)             -                     (349,521)            
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 130,815          130,815              130,815          130,815             
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,057,763       1,261,525           1,628,760       1,261,525          
   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11,739,104     14,838,783         -                     -                        
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในการร่วมคา้ (6,841,077)      -                         -                     -                        
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (666,660)         (941,022)             206,570          (31,569)              
   ดอกเบ้ียรับ (2,046,375)      (941,163)             (3,810,882)      (1,870,116)         
   ดอกเบ้ียจ่าย 9,669,922       9,305,599           7,670,053       9,289,898          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 19,720,437     22,192,764         14,591,455     38,184,580        
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (5,189,544)      (4,555,448)          4,346,080       (4,865,973)         
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (18,338,504)    33,641,553         (2,355,978)      45,534,196        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (443,334)         (3,349,761)          (151,518)         (945,709)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,930,786       679,370              1,018,400       781,490             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,006,777)      2,411,718           (287,208)         876,817             
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 25,015,604     (27,741,143)        8,341,642       (40,715,691)       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (32,672)           1,189,706           792,063          718,561             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (370,680)         (19,027)               (370,680)         (19,027)              
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 18,285,316     24,449,732         25,924,256     39,549,244        
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 941,589          930,494              851,532          1,877,769          
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 17,817,223     5,713,070           17,817,223     5,713,070          
   จ่ายภาษีเงินได้ (8,658,651)      (10,204,019)        (7,203,906)      (9,531,434)         
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 28,385,477     20,889,277         37,389,105     37,608,649        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (5,672,905)      (3,637,062)          (2,098,267)      (1,160,699)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 972,991          4,823,703           1,869              4,848,855          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,568,805)      (1,740,163)          (802,756)         -                        
เงินลงทนุในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (14,878,000)    (8,000,000)          (14,878,000)    (8,000,000)         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                     -                         (7,390,524)      (5,999,990)         
เงินลงทนุในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน -                     (6,205,050)          -                     (6,205,050)         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                     -                         (24,490,380)    (11,000,000)       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                     349,521              -                     349,521             
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในการร่วมคา้ 5,223,108       -                         -                     -                        
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,003,151       -                         2,686,287       -                        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (9,570,721)      (307,719)             (828,487)         (307,719)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (24,491,181)    (14,716,770)        (47,800,258)    (27,475,082)       
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,204,800)      15,931,589         (5,654,341)      15,931,589        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (15,000,000)    (136,529)             -                     -                        
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาว (11,504,226)    (6,400,000)          (9,600,000)      (6,400,000)         
เงินสดรับเงินกูย้ืมระยะยาว -                     30,000,000         -                     30,000,000        
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                     5,549,248           -                     -                        
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,348,858)      (31,257,654)        (275,642)         (31,257,654)       
ดอกเบ้ียจ่าย (9,630,301)      (9,347,440)          (7,637,808)      (9,331,739)         
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (44,688,185)    4,339,214           (23,167,791)    (1,057,804)         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (877,147)         (246,981)             -                     -                        
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเทา่เงินสด (77,604)           (493,990)             -                     -                        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (41,748,640)    9,770,750           (33,578,944)    9,075,763          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 78,326,726     68,555,976         51,243,377     42,167,614        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 36,578,086     78,326,726         17,664,433     51,243,377        

-                  -                     -                  -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   โอนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
      เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                     -                         -                     8,942,185          
   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                     78,456,795         -                     78,456,795        
   ซ้ืออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                     14,284                -                     14,284               
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,338,730       -                         4,075,774       -                        
   จ  าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดรั้บช าระ -                     602,756              -                     602,756             
   โอนอุปกรณ์เป็นเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                     120,944,940       -                     120,944,940      
   โอนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินกบัรายการลงทนุ
      ในการร่วมคา้ -                     26,434,007         -                     26,434,007        
   โอนส ารองตามกฎหมายเพ่ือลดขาดทนุสะสม -                     10,500,000         -                     10,500,000        
   โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือลดขาดทนุสะสม -                     62,990,223         -                     62,990,223        
   การเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 109,568,726   -                         -                     -                        
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้ง
และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่
ของบริษทัฯคือ ครอบครัวพวัถำวรสกุล ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัในอตัรำร้อยละ 50.06 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ               
กำรรับจดักำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศและในประเทศ ทั้งทำงทะเล ทำงอำกำศ ทำงบก และกำรขนส่ง
ต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ รวมถึงกำรเป็นตวัแทนออกของดำ้นพิธีกำรศุลกำกรให้กบัผูน้ ำเขำ้ผูส่้งออก ท่ีอยู่
ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 56/9-10 ซอยตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน แขวงบุคคโล             
เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
จ  ำกัด (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ใหบ้ริกำรขนส่ง

ระหวำ่งประเทศ 
สิงคโปร์ 100.00 100.00 

Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ใหบ้ริกำรเช่ำตูค้อน
เทนเนอร์ 

สิงคโปร์ 70.00 70.00 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์  
   จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

ไทย 60.00 60.00 

บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์  
   จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรขนส่ง   
ทำงบก 

ไทย 75.35 43.84 

- ในเดือนสิงหำคม 2560 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมคำ้ของ
บริษทัฯไดล้ดทุนจดทะเบียนโดยเป็นกำรลดทุนของผูร่้วมทุนอีกฝ่ำยหน่ึง ซ่ึงมีผลให้สัญญำร่วม
ทุนส้ินสุดลง และบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.35 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ                  
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตำมมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วน
เงินลงทุน ส่วนท่ีต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมและมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไวใ้น
บญัชีก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ่ื้นในงบกำรเงินรวม 

ในเดือนธันวำคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินมูลค่ำยุติธรรมจำกผูป้ระเมินรำคำอิสระ
โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีส่วนใหญ่แลว้มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรระบุและวดัมูลค่ำส่วนปรับปรุงอำคำร 
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ บริษทัฯไดป้รับปรุงก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน มูลค่ำ
ยุติธรรมและมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั      
ณ วนัท่ีลดทุนจดทะเบียนเสร็จส้ินมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 

สินทรัพย์   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5,223 5,513 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,768 1,768 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 12,463 12,463 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,361 2,167 
ส่วนปรับปรุงอำคำร ยำนพำหนะ และอุปกรณ์ - สุทธิ  
  (หมำยเหตุ 16) 

 
231,700 

 
220,255 
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(หน่วย: พนับำท) 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมำยเหตุ 17) 593 593 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 2,706 2,706 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,269 7,269 

 รวมสินทรัพย ์ 264,083 252,734 

หนีสิ้น   
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,567 4,567 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 7,961 7,961 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8) 15,000 15,000 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,803 3,803 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  71,955 71,955 
เงินกูย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ 21) 12,822 12,822 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน (หมำยเหตุ 22) 294 294 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,269 - 

   รวมหน้ีสิน 118,671 116,402 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 145,412 136,332 

สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ) 75.35  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนกำรลงทุน - มูลค่ำยติุธรรม 109,568  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนกำรลงทุน - มูลค่ำตำมบญัชี 102,727  

ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน 6,841  

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทดังกล่ำวตั้ งแต่ว ันท่ีลดทุนจดทะเบียนเสร็จส้ินจนถึงว ันท่ี                   
31 ธนัวำคม 2560 มีรำยไดแ้ละขำดทุนจ ำนวน 55.71 ลำ้นบำท และ 6.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
รวมอยูใ่นงบกำรเงินรวม 

- ในเดือนกนัยำยน 2560 บริษทัฯเขำ้ท ำสัญญำระหว่ำงผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) กบั Zim 
Integrated Shipping Services Ltd. เพื่อด ำเนินกำรจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งหน่ึงในประเทศช่ือ              
“บริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ  ำกดั” โดยบริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 10 ลำ้นบำท บริษทัร่วมทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จตำมขอ้ตกลงในสัญญำระหวำ่ง
ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2560 และเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 12 



 

 

  
4  

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร 
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ      
ผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำก        
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมตำมวิธี
รำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำม
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย ยกเวน้
มำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี  
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 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย          
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยเลือกบนัทึกตำมวิธี
ส่วนได้เสียได ้ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน    
บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ ทั้งน้ี กิจกำรต้องใช้วิธีกำรบนัทึกบญัชีเดียวกันส ำหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหำกกิจกำรเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
กิจกำรตอ้งปรับปรุงรำยกำรดงักล่ำวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

 มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรได้
พิจำรณำแลว้วำ่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวธีิรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมเดิม 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำนและรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริกำร
แลว้ตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบแจง้หน้ีซ่ึงไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี     
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั    
ในกำรเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่และค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก         
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้           
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำม
วธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหวำ่ง
รำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 30 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำน 
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 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ        
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10  ปี 
  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  3 - 5  ปี 
  ตูค้อนเทนเนอร์   15  ปี 
  ยำนพำหนะ  5 - 10  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำ    
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำ (ถำ้มี) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนตำมวิธีเส้นตรง
ตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

                  ระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำย 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 10  ปี 

4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย      
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำร
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ       
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์น
งวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไป
ยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย       
เม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
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4.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยำกร   
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำ       
ภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี    
ของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษี           
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้ง     
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุน     
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ     
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษี              
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 กำรรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีบ่ริษัทฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นเกินกว่ำกึง่หน่ึง 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำว่ำบริษทัฯไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ  ำกดั ถึงแมว้่ำ
บริษทัฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 51 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเกินกว่ำ        
ก่ึงหน่ึง ทั้ งน้ี เน่ืองจำกบริษัทฯและผู ้ถือหุ้นอีกฝ่ำยหน่ึงได้ท ำสัญญำระหว่ำงผู ้ถือหุ้น (Shareholders 
Agreement) และระบุให้กรรมกำรจ ำนวน 2 ใน 3 ท่ำนไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกผูถื้อหุ้นอีกฝ่ำยหน่ึง ซ่ึงท ำให ้     
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว  
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 สัญญำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ี
คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต  
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำร
เปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหมห่ำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี
และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ประมำณกำรว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวน
เท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 



 

 

  
13  

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำร
หน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

6.   กำรแก้ไขงบกำรเงินปีก่อน 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯไดแ้กไ้ขกำรแสดงรำยกำรของบญัชีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและ
บญัชีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯแสดงรำยกำรบญัชีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสูงไปจ ำนวน 20.4 ลำ้นบำท  

 ข) บริษทัฯแสดงรำยกำรบญัชีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัต ่ำไปจ ำนวน 20.4 ลำ้นบำท  

 ทั้งน้ี กำรปรับปรุงกำรแสดงรำยกำรดงักล่ำวใหมไ่ม่ไดมี้ผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนหรือส่วนของผูถื้อหุ้น
ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
ปรับปรุงใหม่ 

ตำมท่ีเคย
รำยงำนไว ้

 
ปรับปรุงใหม่ 

ตำมท่ีเคย
รำยงำนไว ้

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 78,327 98,686 51,243 71,602 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 75,055 54,696 75,055 54,696 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 1,991 4,699 140 140 
เงินฝำกธนำคำร 34,587 73,628 17,524 51,103 

รวม 36,578 78,327 17,664 51,243 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.25 ถึง 
0.38 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี) 

8. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น  

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั บริษทัร่วม 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั บริษทัร่วม 
Zim Integrated Shipping Services Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัร่วม 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสเอสเค ทรัค เซลล ์แอนด ์เซอร์วสิ จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping PTE. Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping LS (Myanmar) Co., Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Tank PTE. Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
AGV Holdings PTE. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
ALP Projects PTE. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Chartering PTE. LTD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
Legend Shipping (Johor) SDN. BHD. มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ำกดั ถือหุน้โดยญำติกรรมกำร 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ถือหุน้โดยบุคคลใกลชิ้ดกรรมกำร 
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ก.ส. 54 จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั แกรนด ์คำแนล แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั จงไทอ้ี้เจียชิน โกลบอล ดิเวลอปเมนท ์(ประเทศไทย)  
   จ  ำกดั 

 
มีกรรมกำรร่วมกนั 
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รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ซนัไชด ์แอนด ์เบบ้ี จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ไทยแลนด ์พริวเิลจ คำร์ด จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ไผทอุดม จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั พรีไซซ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ล้ิมโสภณ พำนิช จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็เอสพี เนทเวอร์ค จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั แอล เอน็ จี ฟู้ ด โปรดกัส์ จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 

 

รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2560 2559 2560 2559  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 2,357 800 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 รำยไดค่้ำเช่ำ - - 600 30 รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 รำยไดอ่ื้น - - 150 - รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
 ดอกเบ้ียรับ - - 1,129 183 อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 11,190 - รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 13,945 11,341 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - 151 461 อตัรำร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 10,347 9,103 รำคำเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภำยนอก 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 4 - รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 รำยไดค่้ำเช่ำ - - 675 - รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 ดอกเบ้ียรับ - - 575 - อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 4,048 - รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 6 - 6 - รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 รำยไดอ่ื้น 322 - 322 - รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 788 - 788 - รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั      
 ดอกเบ้ียรับ 417 - 417 - อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้      
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 40 4,797 40 4,797 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 รำยไดค่้ำเช่ำ 1,485 14,493 1,485 14,493 รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 ดอกเบ้ียรับ 586 295 586 295 อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 5,483 497 5,483 497 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 180 - 180 - รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 40 186 40 186 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์      
   เซอร์วสิ จ  ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 4,015 7,879 4,015 7,879 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
LS Container Line (INDIA) PVT. LTD.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 10,266 11,741 - 8,176 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 1,876 7,099 639 6,276 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
Legend Shipping PTE. Ltd.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 28,976 30,118 634 11,420 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 11,318 8,147 23 3,667 รำคำเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภำยนอก 
 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 4,841 - - - รำคำเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภำยนอก 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2560 2559 2560 2559  
Legend Tank PTE. Ltd.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 17,723 2,045 - 101 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 รำยไดค่้ำเช่ำ 3,711 - - - รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 596 144 - 36 รำคำเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภำยนอก 
Legend Shipping LS (Myanmar) Co., Ltd.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - 2,371 - 2,371 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม

อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - 8,714 - 5,471 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
Legend Shipping (Johor) SDN. BHD.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 70 - - - รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม

อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 17 - - - รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำร     
 ค่ำเช่ำ 95 - 95 - รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 
2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - - 730 113 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 615 3,631 
 กำรร่วมคำ้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - 4 - 4 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 166 43 166 43 
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั 206 291 206 291 
  Legend Shipping PTE. Ltd. 2,128 1,292 - 24 
  LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. 3,847 1,444 - 642 
  Legend Tank PTE. Ltd. 5,657 711 - - 
  Legend Shipping (Johor) SDN. BHD. 53 - - - 
รวม 12,057 3,785 1,717 4,748 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีค่ำสินทรัพย ์     
 กำรร่วมคำ้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - 645 - 645 
รวม - 645 - 645 
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - - 178 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกดั 6 46 6 46 
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 29 
รวม 6 46 184 75 
เงินรับแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - - - 509 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 79 79 
รวม - - 79 588 
ค่ำเช่ำคำ้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - - 60 - 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - 300 - 
 กำรร่วมคำ้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - 810 - 810 
รวม - 810 360 810 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 180 - 180 - 
รวม 180 - 180 - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - - 265 89 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 22 139 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - 113 - 
รวม - - 400 228 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,243 5,286 2,920 7,094 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เจำ้หน้ีกำรคำ้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - - 480 97 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 750 1,751 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - 967 - 
 กำรร่วมคำ้     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - 1,066 - 1,066 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Legend Shipping PTE. Ltd. 1,148 1,281 - 2 
  Legend Tank PTE. Ltd. 74 - - - 
  LS Container Line (INDIA) PVT. LTD. 131 810 - - 
รวม 1,353 3,157 2,197 2,916 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
 กรรมกำร 689 798 626 798 
รวม 689 798 626 798 
ค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย     
 กรรมกำร 450 - 450 - 
รวม 450 - 450 - 
เช็คคำ้งจ่ำย     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - 130 - 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 24 - 24 - 
รวม 24 - 154 - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,516 3,955 3,427 3,714 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
 บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - - 18,000 11,000 
 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 975 8,837 
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - 25,000 - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 43,975 19,837 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ควำมสมัพนัธ์ 2560 ระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 2560 

บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั บริษทัร่วม - 20,000 (20,000) - 

รวม  - 20,000 (20,000) - 

 (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ      
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 

เพิ่มข้ึนจำกกำร
เปล่ียนแปลง
สัดส่วนเงิน
ลงทุน  เพิ่มข้ึน ลดลง 

ผลกระทบ
จำกอตัรำ 

ยอดคงเหลือ      
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ควำมสัมพนัธ์ 2560 (หมำยเหตุ 2.2) ระหวำ่งปี ระหวำ่งปี แลกเปล่ียน 2560 

บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 11,000 - 7,000 - - 18,000 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 8,837 - - (7,510) (352) 975 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย - 15,000 10,000 - - 25,000 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั บริษทัร่วม - - 20,000 (20,000) - - 

รวม  19,837 15,000 37,000 (27,510) (352) 43,975 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดใ้ห้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์กูย้ืมเงินในรูปสัญญาเงินกูย้ืมมีระยะเวลา 1 ปี 
โดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 

 ข) บริษทัฯไดใ้ห้บริษทัยอ่ยในประเทศกูย้ืมเงินในรูปสัญญาเงินกูย้ืมมีระยะเวลา 3 เดือน โดยคิดดอกเบ้ีย
ระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,657 25,926 18,339 20,325 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 730 651 637 651 
รวม 28,387 26,577 18,976 20,976 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีภำระผกูพนัระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
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 ก) บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรเป็นระยะเวลำ 3 ปี ซ่ึงสำมำรถต่ออำยุ
สัญญำไดต้ำมเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯมีภำระผกูพนัตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำปีละ 0.09 ลำ้นบำท 

 ข) บริษทัฯไดท้  ำสัญญำใหเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำนกบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลำ 3 ปี บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนั
ตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำปีละ 0.72 ลำ้นบำทและ 0.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,558 2,001 1,191 2,217 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 2,860 984 320 1,864 
 2 - 3 เดือน 4,760 - 206 - 
   3 - 6 เดือน 1,090 84 - - 
   6 - 12 เดือน 672 716 - 667 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 117 - - - 
รวม  12,057 3,785 1,717 4,748 
ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร 6 46 184 75 
อ่ืน ๆ 180 1,455 1,019 2,271 
รวม 186 1,501 1,203 2,346 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน -     
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,243 5,286 2,920 7,094 
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10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ - กจิกำรอืน่ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 79,307 65,906 55,849 54,913 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 31,778 39,260 23,937 30,505 
 2 - 3 เดือน 15,217 - 6,120 - 
   3 - 6 เดือน 11,268 2,400 5,572 1,648 
 6 - 12 เดือน 1,883 2,436 653 2,355 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 12,224 16,051 12,039 16,051 
รวม 151,677 126,053 104,170 105,472 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,915) (9,685) (9,910) (9,685) 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  141,762 116,368 94,260 95,787 

ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร 13,269 9,552 12,957 9,552 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4) (15) (4) (15) 
สุทธิ 13,265 9,537 12,953 9,537 
ลกูหน้ีอ่ืน 2,694 1,127 412 453 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87) (87) (87) (87) 
สุทธิ 2,607 1,040 325 366 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 15,872 10,577 13,278 9,903 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน -      
 กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 157,634 126,945 107,538 105,690 

  

 
 
 
 
 



 

 

  
23  

 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืนส ำหรับปี              
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช ำระ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี (กลบัรำยกำร)  คืนใน ณ วนัท่ี 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกรำคม 2560 ในระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 9,685 1,588 (1,358) 9,915 
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร 15 (11) - 4 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 

รวม 9,787 1,577 (1,358) 10,006 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช ำระ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี (กลบัรำยกำร)  คืนใน ณ วนัท่ี 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกรำคม 2560 ในระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 9,685 1,583 (1,358) 9,910 
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร 15 (11) - 4 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 

รวม 9,787 1,572 (1,358) 10,001 

11. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ำไปค ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจำก
ธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 
 (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                         
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด         
 จ ำกดั ผลิตน ้ำยำฟอกไต ไทย 44.44 44.44 17,778 8,000 14,961 7,593 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เป็นตวัแทนขนส่ง   

   สินคำ้ทำงทะเล 
 

ไทย 
 

51.00 
 

- 
 

5,100 
 

- 
 

5,241 
 

- 

     22,878 8,000 20,202 7,593 
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 (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ             
ของเงินลงทุน 

                              
รำคำทุน - สุทธิ 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เกรซ วอเทอร์            
 เมด จ ำกดั ผลิตน ้ ำยำฟอกไต ไทย 44.44 44.44 17,778 8,000 - - 17,778 8,000 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด์)  เป็นตวัแทนขนส่ง          
  จ ำกดั    สินคำ้ทำงทะเล ไทย 51.00 - 5,100 - - - 5,100 - 
     22,878 8,000 - - 22,878 8,000 

 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรลงทุนในบริษัท เกรซ          
วอเทอร์ เมด จ ำกดั จ  ำนวน 8,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1,000 บำท รวมเป็นเงิน 8 ลำ้นบำท โดยมี
สัดส่วนกำรถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 44.44  

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนในบริษทั เกรซ             
วอเทอร์ เมด จ ำกดั จ  ำนวน 22,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1,000 บำท รวมเป็นเงิน 22 ลำ้นบำท มีผล
ให้สัดส่วนกำรถือหุ้นจะเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 44.44 เป็นร้อยละ 75 เน่ืองจำกผูถื้อหุ้นอ่ืนอำจไม่ประสงค ์     
ท่ีจะลงทุนเพิ่มในบริษทัดงักล่ำว 

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติรับทรำบผลกำรลงทุนในหุ้น
เพิ่มทุน เน่ืองจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี                         
24 เมษำยน 2560 มีมติผูถื้อหุ้นอ่ืนประสงคจ์ะลงทุนเพิ่มในหุ้นเพิ่มทุน จึงท ำให้บริษทัฯลงทุนเพิ่มเพื่อรักษำ
สัดส่วนเดิมเป็นจ ำนวนเงิน 9.78 ล้ำนบำท รวมเป็น 17.78 ล้ำนบำท ของทุนจดทะเบียนใหม่จ  ำนวน              
40 ลำ้นบำท 

 เม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2560 บริษทัฯเขำ้ท ำสัญญำระหว่ำงผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) กบั Zim 
Integrated Shipping Services Ltd. (“Zim”) เพื่อด ำเนินกำรจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งหน่ึงในประเทศโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำงทะเลโดยตูค้อนเทนเนอร์ สัญญำระหวำ่งผูถื้อหุ้น
มีสำระส ำคญัดงัน้ี 

 - บริษทัร่วมทุนท่ีจดัตั้งใหม่ช่ือ “บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั” 
 - ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้จ ำนวน 10 ลำ้นบำท 
 - สัดส่วนกำรถือหุน้ระหวำ่งบริษทัฯและ Zim คือ 51 : 49 
 - มีกรรมกำรบริษทัทั้งหมด 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจ ำนวน 2 ใน 3 ท่ำนไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก Zim และอีก

หน่ึงท่ำนเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 
 - กำรลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรตอ้งผำ่นโดยมติเสียงขำ้งมำก ซ่ึงกรรมกำร 1 ท่ำนมี 1 เสียง 
          - ในกรณีท่ีบริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ  ำกดั เร่ิมประกอบกำรหรือประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกบักำรเป็นตวัแทน

ออกของ กำรขนส่งทำงบก กำรกระจำยสินคำ้หรือคลงัสินคำ้ เป็นตน้ ไม่วำ่จะทำงตรงหรือผำ่นบริษทั
ในเครือของ Zim จะตอ้งให้ขอ้เสนอแก่บริษทัฯในกำรเขำ้ร่วมประชุมธุรกิจดงักล่ำวเป็นรำยแรก โดย
บริษทัฯมีสิทธิในกำรปฏิเสธขอ้เสนอดงักล่ำวเช่นกนั 
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 - ส ำหรับเงินปันผลหลงัจำกจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ เงินปันผลส่วนท่ีหน่ึงไม่เกิน 
100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ จะจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมัญตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เงินปันผล                
ส่วนท่ีสองท่ีเกินกวำ่ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2560 บริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ  ำกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จตำมขอ้ตกลงใน
สัญญำระหวำ่งผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัประเภทบริษทัร่วมทุนดงักล่ำวเป็นบริษทัร่วม เน่ืองจำกบริษทัฯ
มีอ ำนำจในกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน แต่ไม่ถึง
ระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบำยดงักล่ำว 

12.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม และรับรู้      
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
จำกเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน
ระหวำ่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั (2,410) (407) - - - - 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 141 - - - - - 
  รวม (2,269) (407) - - - - 

12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสำระส ำคัญ 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 22,143 4,236 130,909 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 33,198 14,837 27,750 - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (21,581) (1,988) (148,383) - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (95) - - - 
สินทรัพย ์- สุทธิ 33,665 17,085 10,276 - 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 44.44 44.44 51.00 - 
สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์                

- สุทธิ 14,961 7,593 5,241 - 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - - - 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำร                    
ในบริษทัร่วม 14,961 7,593 5,241 - 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับำท) 

 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2560 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ
ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหำคม 
2559 (วนัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัฯ) ถึงวนัท่ี                    

31 ธนัวำคม 2559 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี 20 กนัยำยน 2560 (วนัท่ี
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯ) ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

รำยได ้ 37,220 2,707 7,344 
ก ำไร (ขำดทุน)  (5,423) (915) 276 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
NCL Inter Logistics (S) Pte.  1.0  ลำ้นเหรียญ  0.7  ลำ้นเหรียญ     
 Ltd.    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 100.00 100.00 25,187 17,796 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd.  0.2  ลำ้นเหรียญ  0.2  ลำ้นเหรียญ     
    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 70.00 70.00 3,615 3,615 
บริษทั เลเจนด ์ชิปป้ิง       
 (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 10.0 ลำ้นบำท 10.0  ลำ้นบำท 60.00 60.00 6,000 6,000 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์        
   โลจิสติกส์ จ  ำกดั 168.7 ลำ้นบำท          - 75.35 - 127,150 - 

รวม     161,952 27,411 

 เม่ือวนัท่ี 29 กุมภำพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัดงัน้ี 

 - อนุมติักำรเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 200,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯยงัคงเดิม 
บริษทัฯด ำเนินกำรเพิ่มทุนแลว้เสร็จในวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2559 

 - อนุมติักำรร่วมทุนกบั Legend Shipping Pte. Ltd. เพื่อจดัตั้งบริษทั เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จ  ำกดั 
ดว้ยเงินลงทุนจ ำนวน 6 ลำ้นบำทจำกทุนจดทะเบียนทั้งหมด 10 ล้ำนบำท สัดส่วนกำรถือหุ้นของ    
บริษทัฯคิดเป็นร้อยละ 60 บริษทัดงักล่ำวจดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2559 
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 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรร่วมทุนกับ Legend 
Shipping Pte. Ltd. เพื่อลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 
140,000 หุน้ มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 140,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยสัดส่วน
กำรถือหุน้ของบริษทัฯคิดเป็นร้อยละ 70  

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 - อนุมติักำรเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ ำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 300,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯยงัคงเดิม 
บริษทัฯด ำเนินกำรเพิ่มทุนแลว้เสร็จในวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2560 

 - อนุมติักำรเพิ่มทุนในบริษทั เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จ  ำกัด จ  ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ี          
ตรำไวหุ้้นละ 10 บำท รวมเป็นเงิน 15 ลำ้นบำท มีผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจำกเดิม
ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 84 

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯได้มีมติให้ยกเลิกกำรเพิ่มทุนใน
บริษทั เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จ  ำกัด เน่ืองจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เลเจนด์ ชิปป้ิง       
(ไทยแลนด์) จ  ำกดั ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 มีมติไม่อนุมติักำรเพิ่มทุน จึงท ำให้บริษทัฯไม่ตอ้ง
เพิ่มทุนตำมท่ีเคยอนุมติั 

 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2560 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนโดยเป็นกำร     
ลดทุนของผูร่้วมทุนอีกฝ่ำยหน่ึงซ่ึงมีผลให้สัญญำร่วมทุนส้ินสุดลงและบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ตำม      
ท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

14.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกัน มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี                         

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์         
 โลจิสติกส์ จ ำกดั ใหบ้ริกำรขนส่งทำงบก - 43.84 - 127,150 - 112,718 

    - 127,150 - 112,718 
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 (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ             
ของเงินลงทุน รำคำทุน - สุทธิ 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์           
 โลจิสติกส์ จ ำกดั ใหบ้ริกำรขนส่งทำงบก - 43.84 - 127,150 - - - 127,150 
    - 127,150 - - - 127,150 

 ในเดือนมกรำคม 2559 บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์โลจิสติกส์ จ  ำกดั จ  ำนวน 
50,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงิน 500,000 บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนเรียกช ำระ
แลว้ ต่อมำในเดือนมิถุนำยน 2559 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ไดมี้กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำกจ ำนวน 1 ล้ำนบำทเป็นจ ำนวน 290 ล้ำนบำทและบริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสำมญัในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจ ำนวน 
12,664,999 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 43.84 โดยบริษทัฯตกลงบริหำรงำนใน
ลกัษณะกำรควบคุมกิจกำรร่วมกนักบัผูร่้วมทุนอีกฝ่ำยหน่ึงของบริษทัดงักล่ำว 

 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั มีมติ
อนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรโอนหัวลำก 48 หัว และหำงพ่วง       
55 หำง ให้ผูร่้วมทุนอีกฝ่ำยหน่ึงของบริษทัฯในรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 
103.83 ล้ำนบำท และลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีกำรลดจ ำนวนหุ้นเป็นจ ำนวน 12,125,720 หุ้น จำกเดิม 
29,000,000 หุ้น คงเหลือ 16,874,280 หุ้น โดยกำรลดทุนนั้นเป็นกำรลดทุนของผูร่้วมทุนดงักล่ำว ภำยหลงั
กำรลดทุนเป็นผลให้สัญญำร่วมทุนส้ินสุดลง และบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
75.35 สำเหตุของกำรโอนสินทรัพย์และกำรลดทุนจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้ำงผูถื้อหุ้นของบริษทั        
เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นผลให้กำรท ำงำนและกำรบริหำรคล่องตวัมำกข้ึน และเพื่อลด
ภำระตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยของบริษทัเก่ียวกบัสินทรัพยน์ั้น ซ่ึงส่งผลให้บริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน และ
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่ำวมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัน ำเสนอดงักล่ำว 

 กำรลดทุนจดทะเบียนไดด้ ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2560 และส้ินสุดกำรเป็นบริษทัร่วมคำ้
และเปล่ียนเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯตั้งแต่วนัดงักล่ำว 
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14.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวม 
และรับรู้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำก             
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้   

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน
ระหวำ่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์  
   โลจิสติกส์ จ ำกดั (9,470) (14,432) - - - - 
 (9,470) (14,432) - - - - 

14.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมค้ำทีม่ีสำระส ำคัญ 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2559 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4,590 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 29,771 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 345,055 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (21,991) 
เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,022) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (23,002) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (61,308) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (7,821) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,254) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 262,018 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 43.84 
สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ 114,869 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (2,151) 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในกำรร่วมคำ้ 112,718 
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 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับรอบระยะเวลำ  
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ส ำหรับรอบระยะเวลำ 
 ถึง 15 สิงหำคม 2560                ตั้งแต่วนัท่ี 27 มกรำคม 2559 
  (วนัท่ีเปล่ียนสัดส่วน                  

เงินลงทุน) 
(วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง    

บริษทัฯ) ถึง 31 ธนัวำคม 2559 
รำยได ้ 89,237 129,020 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (13,647) (12,712) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 3,746 (2,745) 
ขำดทุนส ำหรับงวด (21,560) (27,784) 

15. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ             
ส่วนปรับปรุง             

อำคำร 

 
 

รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560     
รำคำทุน 51,303 5,402 21,313 78,018 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,332) (1,586) (2,918) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 51,303 4,070 19,727 75,100 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559     
รำคำทุน - - - - 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 51,303 5,402 21,313 78,018 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (792) (800) (1,592) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 51,303 4,610 20,513 76,426 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน                    

เฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 76,426 - 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - 78,018 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,326) (1,592) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 75,100 76,426 

  มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 
ท่ีดินและอำคำรส ำนกังำน - จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 62,130 62,130 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง - จงัหวดัสุรำษฎธ์ำนี 14,770 14,770 

 มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) 
ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน 
อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพื้นท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ  

 บริษัทฯได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ  ำนวนประมำณ 61.68 ล้ำนบำท      
(2559: 62.24 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์  
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16. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 52,337 5,402 24,909 14,798 202,610 22,913 322,969 
ซ้ือเพิ่ม - - 988 2,664 - - 3,652 
โอนเขำ้ (ออก) 5,380 - 16,370 1,143 - (22,873) - 
โอนออกไปเป็นอสงัหำริมทรัพย ์        
   เพื่อกำรลงทุน (51,303) (5,402) (21,313) - - - (78,018) 
โอนออกไปเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - - - - (179,755) - (179,755) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (122) - (1,334) (3,755) (5,851) - (11,062) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - 76 - (20) 56 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 6,292 - 19,620 14,926 17,004 - 57,842 
ซ้ือเพิ่ม - - 146 4,044 5,700 251 10,141 
เพิ่มข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วน      
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุ 2.2) 

 
- 

 
- 

 
1,214 

 
3,674 

 
246,781 

 
- 

 
251,669 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (23) (63) (1,719) - (1,805) 
โอนจำกสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - - - 78 - - 78 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (130) - - (130) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 6,292 - 20,957 22,539 267,766 251 317,805 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - - 11,250 9,017 51,796 - 72,063 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 1,023 1,294 8,736 - 11,053 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (749) (2,092) (3,457) - (6,298) 
โอนออกไปเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - - - - (47,855) - (47,855) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - 115 - - 115 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - 11,524 8,334 9,220 - 29,078 
เพิ่มข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วน    
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุ 2.2) 

 
- 

 
- 

 
644 

 
890 

 
18,435 

 
- 

 
19,969 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 1,100 2,489 7,699 - 11,288 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (11) (63) (35) - (109) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (10) - - (10) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - 13,257 11,640 35,319 - 60,216 

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - - - - 866 - 866 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - - - 866 - 866 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 6,292 - 8,096 6,592 7,784 - 28,764 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 6,292 - 7,700 10,889 231,581 251 256,713 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     
 2559 (จ ำนวน 8.57 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 11,053 

 2560 (จ ำนวน 7.54 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 11,288 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน 

 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 52,337 5,402 24,502 12,975 202,610 22,173 319,999 
ซ้ือเพิ่ม - - - 1,828 - - 1,828 
โอนเขำ้ (ออก) 5,380 - 16,793 - - (22,173) - 
โอนออกไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุน (51,303) (5,402) (21,313) - - - (78,018) 

โอนออกไปเป็นเงินลงทุนใน          
กำรร่วมคำ้ - - - - (179,755) - (179,755) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (122) - (1,349) (3,464) (5,851) - (10,786) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 6,292 - 18,633 11,339 17,004 - 53,268 
ซ้ือเพิ่ม - - - 396 5,700 - 6,096 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (23) (63) - - (86) 
โอนจำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 78 - - 78 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 6,292 - 18,610 11,750 22,704 - 59,356 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - - 11,244 8,553 51,796 - 71,593 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 971 746 8,736 - 10,453 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (749) (1,165) (3,457) - (5,371) 
โอนออกไปเป็นเงินลงทุนใน 
  กำรร่วมคำ้ - - - - (47,855) - (47,855) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - 11,466 8,134 9,220 - 28,820 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 800 1,333 1,005 - 3,138 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (11) (63) - - (74) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - 12,255 9,404 10,225 - 31,884 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 6,292 - 7,167 3,205 7,784 - 24,448 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 6,292 - 6,355 2,346 12,479 - 27,472 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     
 2559 (จ  ำนวน 8.57 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 10,453 

 2560 (จ  ำนวน 0.23 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 3,138 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้ำ
ภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 94.44 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 4.84 ลำ้นบำท) (2559: 0.24 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.24 ลำ้นบำท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 6.23 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 6.23 ลำ้นบำท) (2559: 4.86 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 4.86 ลำ้นบำท)) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและรถหวัลำกหำงพ่วง มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 
34.04 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 9.91 ลำ้นบำท) (2559: 10.19 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
10.19 ลำ้นบำท)) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละบุคคลภำยนอก 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

รำคำทุน - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 9,723 7,568 5,571 4,768 
หกั:  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,920) (2,271) (2,040) (1,761) 
 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินทรัพย ์ (2,833) (2,833) (2,328) (2,328) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 3,970 2,464 1,203 679 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี  
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 2,464 4,970 679 4,043 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  

- มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (หมำยเหตุ 2.2) 593 - - - 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี - รำคำทุน 850 1,029 78 - 
โปรแกรมระหวำ่งติดตั้ง 803 711 803 - 
จ ำหน่ำย - (445) - (415) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (649) (978) (279) (621) 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - (2,833) - (2,328) 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยถ์ำวร (78) - (78) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (13) 10 - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 3,970 2,464 1,203 679 
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกธนำคำร 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 10,107 887 10,107 887 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร 192,450 204,875 190,000 204,875 
รวม 202,557 205,762 200,107 205,762 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัฯอยใูนรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน มีระยะเวลำ 3 เดือน คิดดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 3.05 ถึงร้อยละ 3.39 ต่อปี 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัฯ ค ้ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิง   
ปลูกสร้ำงและเงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัฯ 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรอืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 82,264 59,348 44,652 45,113 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 13,100 8,691 9,139 6,893 
เจำ้หน้ีอ่ืน 12,748 7,639 12,056 5,926 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย - 5 - 5 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 108,112 75,683 65,847 57,937 

20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 77,280 7 4,135 7 
หกั : ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (6,328) - (327) - 
รวม 70,952 7 3,808 7 
หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (15,139) (7) (1,188) (7) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก    
   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 55,813 - 2,620 - 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำร โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ีย
ประมำณ 1 ถึง 5 ปี  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 18,208 59,073 77,281 1,378 2,757 4,135 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (3,069) (3,259) (6,328) (190) (137) (327) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน 
    ตำมสญัญำเช่ำ 15,139 55,814 70,953 1,188 2,620 3,808 

 (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 7 - 7 7 - 7 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี - - - - - - 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน 
    ตำมสญัญำเช่ำ 

 
7 

 
- 

 
7 

 
7 

 
- 

 
7 

ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำช่วง (2559: บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำช่วง
ท่ีรับรู้แลว้เป็นจ ำนวนเงิน 11.88 ลำ้นบำท) 

21. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย กำรช ำระคืนเงินตน้ 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละ)      
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร     
  1 MLR-3  

(งวดท่ี 1-24) 
MLR-2 
(งวดท่ี 25-36) 

ช ำระรำยเดือน 15 พฤษภำคม 2558  
   ถึงวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 

14,000 23,600 14,000 23,600 
  2 ร้อยละ 14.21 ช ำระรำยเดือน 25 ธนัวำคม 2559  

   ถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 7,821 - - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลอ่ืน     
  1 ร้อยละ 20.96 ช ำระรำยเดือน 17 เมษำยน 2560  

   ถึงวนัท่ี 17 มีนำคม 2562 3,096 - - - 
รวม   24,917 23,600 14,000 23,600 
หกั : ส่วนถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (15,204) (9,600) (10,400) (9,600) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีก ำหนดช ำระภำยหน่ึงปี 9,713 14,000 3,600 14,000 
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 กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม                         งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ยอดคงเหลือตน้ปี 23,600 - 23,600 - 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
   (หมำยเหตุ 2.2) 12,822 - - - 
บวก: เบิกเงินกูเ้พ่ิม - 30,000 - 30,000 
หกั: ช ำระคืนในระหวำ่งปี (11,505) (6,400) (9,600) (6,400) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 24,917 23,600 14,000 23,600 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 40 ล้ำนบำท วงเงินสินเช่ือดังกล่ำว                  
ค  ้ ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯและรถหัวลำกหำงพ่วงบำงส่วนของ       
บริษทัยอ่ย 

 เงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลอ่ืนค ้ำประกนัโดยรถหวัลำกหำงพว่งบำงส่วนของบริษทัยอ่ย 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญยำ เช่น กำร
ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำม
อตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

22. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้ 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 5,190 3,929 5,190 3,929 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน     
   (หมำยเหตุ 2.2) 294 - - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,893 1,147 1,468 1,147 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 164 114 161 114 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - - - - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 7,541 5,190 6,819 5,190 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนบริกำร 282 216 282 216 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 2,069 1,045 1,347 1,045 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 2,351 1,261 1,629 1,261 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไมค่ำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณ 22 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 22 ปี) (2559: 19 ปี (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 19 ปี)) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
อตัรำคิดลด 2 - 3 3 3 3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5 5 5 5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 20 - 40 20 20 20 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% - 1.0% ลดลง 0.5% - 1.0% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัรำคิดลด (27) - (328) 29 - 349 (328) 349 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  31 - 446 (28) - (418) 446 (418) 
 

  (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัรำคิดลด (268) 286 (268) 286 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  331 (311) 331 (311) 
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23. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
     
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 2,129 5,115 2,006 5,115 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 891 - 891 - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (257) (7,290) (455) (7,214) 

(รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 2,763 (2,175) 2,442 (2,099) 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (6,128) (17,699) 6,984 14,654 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 17% - 20% 17% - 20% 20% 20% 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำ

ภำษี (1,226) (3,540) 1,397 2,931 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 891 - 891 - 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวปีก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์                  

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - (10,249) - (10,249) 
ผลต่ำงจำกอตัรำภำษีของบริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินกิจกำรใน

ต่ำงประเทศ (60) (5) - - 
ผลกระทบทำงภำษีจำกกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 1,546 2,968 - - 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 1,123 775 926 816 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (777) (254) (183) (56) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - 9,559 - 9,559 
ผลขำดทุนสะสมยกมำท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์                      
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - (6,230) - (6,230) 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์                   
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (594) 1,262 (589) 1,130 

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้คำดวำ่จะไม่ได ้
 รับประโยชน ์ 1,860 - - - 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน - 3,539 - - 

รวม 1,612 8,651 154 5,219 
(รำยได)้ ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 2,763 (2,175) 2,442 (2,099) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 973 1,052 973 1,052 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 63 63 63 63 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,422 830 1,364 830 

รวม 2,458 1,945 2,400 1,945 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน 2,141 - - - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 517 - - - 

รวม 2,658 - - - 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 1.86 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี) (2559: 6.23 ลำ้นบำท (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 6.23 ลำ้นบำท)) ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
เน่ืองจำกพิจำรณำแลว้เห็นว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผล
แตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

24. ทุนเรือนหุ้น 

 หุ้นสำมัญจดทะเบียนท่ีย ังไม่ได้ออกและเรียกช ำระเป็นหุ้นสำมัญท่ีส ำรองไว้เพื่ อกำรใช้สิทธิ                               
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้โอนส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 
62.99 ลำ้นบำท และส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 10.50 ลำ้นบำท เพื่อลดขำดทุนสะสมจ ำนวน 73.49 ลำ้น
บำท 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 - อนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำก
เดิม 140.00 ลำ้นบำท เป็น 157.50 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 70 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นเงิน 17.50 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิของบริษัทฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) และเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิของ              
บริษทัฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

 - อนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 
70 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวมเป็นเงิน 17.50 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลง
สภำพตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) จ  ำนวน 64.65 ลำ้นหุ้น และเพื่อรองรับ
กำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ
จ ำนวน 5.35 ลำ้นหุน้ 

 - อนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกเดิม 560 ลำ้นหุ้น เป็น 630 
ลำ้นหุน้  

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ ำปี  2560 มีมติอนุมติัตำมท่ีประชุม
คณะกรรมกำรเสนอดงักล่ำว 

 บริษัทฯได้ด ำเนินกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเก่ียวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนกับ                      
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 
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 ในระหวำ่งปี 2560 มีผูม้ำใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทใบส ำคญั
แสดงสิทธิ วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิ 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุ้น) (บำท)   
NCL-W2 29 ธนัวำคม 2560 4,824,045 4,824,045 1.50 18 มกรำคม 2561 8 กุมภำพนัธ์ 2561 

 บริษทัฯไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้จ ำนวน 7.24 ลำ้นบำท โดยบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุ้นซ่ึงแสดงรวมอยูใ่น
บญัชีเจำ้หน้ีอ่ืนในงบกำรเงิน และได้โอนเป็นทุนจดทะเบียนเม่ือบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพำณิชย ์หลงัจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและ
ช ำระแลว้จ ำนวน 424,824,045 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 106.21 ลำ้นบำท 

25. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือว ันท่ี 20 มกรำคม 2559 บริษัทฯได้จ  ำหน่ำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ                 
(NCL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรำ 3 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (NCL-W1) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 139,997,497 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใชสิ้ทธิ: 139,997,497 หุน้ 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ 
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ: 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 20 มกรำคม 2559 
วนัท่ีครบก ำหนด: 19 มกรำคม 2561 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ: 4 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญั 
ระยะเวลำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยน และเดือน

ธนัวำคม ยกเวน้คร้ังสุดทำ้ยจะก ำหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกคือ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 19 มกรำคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญั
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของ
บริษทัฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำและมี
อตัรำส่วนเท่ำกับ 6.5 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยก ำหนดรำคำกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำกับ 1.50 บำทต่อ 1 หุ้น ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุ 12 เดือนนับแต่วนัท่ีออก             
และเสนอขำย 
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เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ ำปี 2560 มีมติอนุมติัตำมท่ีประชุม
คณะกรรมกำรเสนอดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติัดงัน้ี 

 - พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขรำยละเอียดของกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 ซ่ึงท่ีประชุมสำมญั     
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดเ้คยอนุมติัไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 เน่ืองมำจำกจ ำนวนหุ้นสำมญั              
เพิ่มทุนท่ีตอ้งใชเ้พื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 มีจ  ำนวนไม่เพียงพอต่อ
กำรปรับสิทธิ โดยเสนอรำยละเอียดของกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมจ ำนวน 63.65 ลำ้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำและมีอตัรำส่วนเท่ำกบั 6.6 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 - พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขรำยละเอียดของกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 70 ลำ้นหุ้น เพื่อรองรับ
กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) จ  ำนวน 63.65 ลำ้น
หุน้ และเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตำมเง่ือนไข
กำรปรับสิทธิจ ำนวน 6.35 ลำ้นหุน้ 

 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2560 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร
เสนอดงักล่ำว 

 เน่ืองจำกรำคำเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) ต่อหน่วยต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัต่อหุน้ของหุ้นสำมญัของบริษทั 15 วนัท ำกำร ก่อนวนัท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิ
ในกำรจัดสรรหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ คือระหว่ำงวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2560 ถึงวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2560      
บริษัทฯจึงปรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตำมสูตรค ำนวณท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก ำหนดสิทธิ ข้อ 3.3 (ค) เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (NCL-W1)      
ไม่ดอ้ยไปกวำ่เดิม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 เดิม ใหม่ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ  

   1 หุน้สำมญั 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ  
   1.04 หุน้สำมญั 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ 4.00 บำทต่อหุ้นสำมญั 3.848 บำทต่อหุ้นสำมญั 

 กำรปรับสิทธิดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนำยน 2560 เป็นตน้ไป  
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 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 บริษัทฯได้จ  ำหน่ำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ        
(NCL-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรำ 6.6 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (NCL-W2) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 63,650,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใชสิ้ทธิ: 63,650,000 หุน้ 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ 
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ: 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 30 มิถุนำยน 2560 
วนัท่ีครบก ำหนด: 29 มิถุนำยน 2561 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ: 1.50 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญั 
ระยะเวลำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยนและเดือน

ธนัวำคม ยกเวน้คร้ังสุดทำ้ยจะก ำหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ    
คร้ังแรกคือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 และก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ     
คร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  อตัรำกำร จ ำนวนใบส ำคญั  จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั 

ประเภท  ใชสิ้ทธิต่อ แสดงสิทธิคงเหลือ จ ำนวนใบส ำคญัแสดง แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบส ำคญั รำคำใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส ำคญั ณ วนัท่ี สิทธิท่ีออกและเสนอ กำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สำมญั แสดงสิทธิ 1 มกรำคม 2560 ขำยในระหวำ่งปี ในระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2560 

 (บำท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
NCL-W1 3.848 1.04 หุน้สำมญัต่อ                

1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
139,997,497 - - 139,997,497 

NCL-W2 1.500 1 หุน้สำมญัต่อ                
1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

- 63,650,000 4,824,045 58,825,955 

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 มีผูม้ำใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) จ  ำนวน 
4,824,045 หน่วย ตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 24 
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26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน     
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 95,068 74,312 64,036 59,993 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 28,387 26,577 18,976 20,976 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 13,263 13,623 4,743 12,666 
ค่ำระวำงเรือและอำกำศ 650,991 704,501 509,769 570,536 
ค่ำบริกำรผำ่นพิธีกำรกรมศุลกำกร 28,291 13,033 4,925 5,730 
ค่ำนำยหนำ้ 45,932 50,957 45,013 48,586 
ค่ำขนส่ง 57,617 58,823 30,251 56,680 
ค่ำใชจ่้ำยหวัลำก - 17,151 - 17,151 
ค่ำบริกำรทำงเรือ 15,861 13,252 3,480 4,723 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ 866 2,833 - 2,328 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร) (2,966) 5,653 (2,971) 5,653 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 19,372 21,476 13,916 16,694 
ค่ำโฆษณำส่งเสริมกำรขำย 337 1,725 337 1,658 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 4,610 5,355 3,804 4,777 
ค่ำรับรอง 4,752 6,304 4,417 5,896 

28. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ             
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวำ่งปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำ  
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ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลดแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 ขำดทุนส ำหรับปี จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ขำดทุนต่อหุน้  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   (7,603) (8,179) 420,000 420,000 (0.018) (0.019) 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2) - - 28,966 -   

ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด       
ขำดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั       
   สมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั       
   จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (7,603) (8,179) 448,966 420,000 (0.017) (0.019) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   4,542 16,754 420,000 420,000 0.011 0.040 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2) - - 28,966 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั       
   สมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั       
   จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 4,542 16,754 448,966 420,000 0.010 0.040 

ไม่มีกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เน่ืองจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี       
จะซ้ือหุน้สำมญัมีรำคำสูงกวำ่รำคำตลำดของหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย 

29. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 



 

 

  
47  

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

 ส่วนงำนบริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ทำงบก 

 ส่วนงำนบริกำรบริหำรและจดักำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกร (Freight Forwarder) 

 ส่วนงำนบริกำรขนส่งและกระจำยสินคำ้ระหวำ่งประเทศ (Non-Vessel Operating Common Carrier-

NVOCC) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้  

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 
2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร          
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 56.84 537.75 381.47 976.06 - 976.06 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 4.33 17.10 13.51 34.94 (34.94) - 
รวมรำยได้ 61.17 554.85 394.98 1,011.00 (34.94) 976.06 

ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 9.89 115.18 67.76 192.83 - 192.83 
รำยไดอ่ื้น      12.53 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย      (41.28) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร      (148.80) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (9.67) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้      (11.74) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้      (6.13) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      (2.77) 

ขำดทุนส ำหรับปี      (8.90) 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร          
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 74.33 639.19 272.08 985.60 - 985.60 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - 9.10 12.17 21.27 (21.27) - 
รวมรำยได้ 74.33 648.29 284.25 1,006.87 (21.27) 985.60 

ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 8.71 117.73 29.28 155.72 - 155.72 
รำยไดอ่ื้น      25.62 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย      (46.51) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร      (128.39) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (9.31) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนใน       
 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้      (14.84) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้      (17.71) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้      2.18 

ขำดทุนส ำหรับปี      (15.53) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ       
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

30. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 
ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ และจะจ่ำย
ให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2560 
บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 2.69 ลำ้นบำท (2559: 2.45 ลำ้นบำท) 

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

31.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำพื้นท่ีและสัญญำบริกำรกบับุคคลภำยนอกโดยมีระยะเวลำกำรเช่ำ
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และสำมำรถต่ออำยสุัญญำได ้ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำ
บริกำรระยะยำวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 2560 2559 
 (ลำ้น) (ลำ้น) 
จ่ำยช ำระภำยใน 1 ปี   

บำท 11.86 6.66 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.16 - 

จ่ำยช ำระมำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
บำท 11.79 12.05 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.28 - 

31.2 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงิน 1.73 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1.13 ลำ้นบำท) (2559: 1.23 
ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.63 ลำ้นบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงิน ค่ำธรรมเนียม
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรขนส่งจ ำนวน 0.90 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.5 ลำ้นบำท) (2559: 0.7 
ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.5 ล้ำนบำท)) เพื่อค ้ ำประกันกำรปฏิบติังำนตำมสัญญำเป็น
ผูป้ระกอบกำรขนส่งจ ำนวน 0.70 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.5 ลำ้นบำท) (2559: 0.5 ลำ้นบำท 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.5 ลำ้นบำท)) และเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืนๆ จ ำนวน 0.13 ลำ้นบำท 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.1 ลำ้นบำท) (2559: 0.33 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.1 ลำ้นบำท)) 

31.3 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและพนักงำนขบัรถของบริษทัฯถูกฟ้องร้องจำกพนักงำนอยักำรคดีศำลแขวงนนทบุรีในขอ้หำ
บรรทุกน ้ ำหนกัสินคำ้เกินกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด ศำลชั้นตน้มีค ำสั่งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2558 ให้ยึดรถยนต์
ของกลำง (รำคำตำมบญัชีเท่ำกบั 953,075 บำท) เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2559 ศำลอุทธรณ์เห็นพอ้งด้วยกบั
ค ำสั่งของศำลชั้นตน้ ณ ปัจจุบนั บริษทัฯยืน่ค  ำร้องคดัคำ้นต่อศำลฎีกำแลว้อยูร่ะหวำ่งรอค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
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32. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 76.90 76.90 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 76.90 76.90 

33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีอ่ืน
และตัว๋เงินรับ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี  กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้ง
สูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ี เงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีอ่ืนและตัว๋เงินรับท่ีแสดงอยูใ่น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงิน
เบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร และเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ี
ครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี            

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  - - - 9.36 27.22 36.58 0.25 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - -                    - 169.88 169.88 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 73.83 - - 10.80                    - 84.63 1.00 - 1.30 

 73.83 - - 20.16 197.10 291.09  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   ธนำคำร 192.45 - - 10.11                    - 202.56 3.05 - 3.71 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - -                    - 110.63 110.63 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 15.14 55.81 -                    -                    - 70.95 4.33 - 6.58 

เงินกูย้มืระยะยำว 15.20 9.71 -                    -                    - 24.91 4.15 - 21.00 

 222.79 65.52 - 10.11 110.63 409.05  
 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  - - - 7.00 10.66 17.66 0.25 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - -                    - 110.46 110.46 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43.98 - -                    -                    - 43.98 4.00 - 7.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 65.69 - - 10.19                    - 75.88 1.00 - 1.30 

 109.67 - - 17.19 121.12 247.98  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   ธนำคำร 190.00 - - 10.11                    - 200.11 3.05 - 3.39 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - -                    - 69.27 69.27 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1.19 2.62 -                    -                    - 3.81 4.37 

เงินกูย้มืระยะยำว 10.40 3.60 -                    -                    - 14.00 4.15 

 201.59 6.22 - 10.11 69.27 287.19  
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  - - - 66.25 12.08 78.33 0.13 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - -                    - 132.23 132.23 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 64.87 - - 10.18                    - 75.05 0.50 - 2.50 

 64.87 - - 76.43 144.31 285.61  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   ธนำคำร 204.87 - - 0.89                    - 205.76 3.10 - 3.39 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - -                    - 79.64 79.64 - 

เงินกูย้มืระยะยำว 9.60 14.00 -                    -                    - 23.60 4.15 

 214.47 14.00 - 0.89 79.64 309.00  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   -         - - 44.50 6.74 51.24 0.13 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน   -         - -                    - 112.78 112.78 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.84         - -                    -                    - 19.84 4.00 - 7.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 64.87         - - 10.18                    - 75.05 0.50 - 2.50 

 84.71         - - 54.68 119.52 258.91  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   ธนำคำร 204.87          - - 0.89                    - 205.76 2.58 - 3.38 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน         -         - -                    - 61.65 61.65 - 

เงินกูย้มืระยะยำว 9.60 14.00 -                    -                    - 23.60 4.15 

 214.47 14.00 - 0.89 61.65 291.01  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือกำร
ใหบ้ริกำรและกำรใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2,323.52 2,499.24 1,302.54 739.58 32.66 35.98 
ปอนดเ์สตอริงค ์ 0.42 4.01 6.36 10.47 43.99 44.06 
ยโูร - - 26.12 7.15 39.03 37.55 
ดอลลำร์สิงคโปร์ - 14.00 - 2.44 24.45 24.83 
ริงกิตมำเลเซีย - - 86.05 - 8.06 8.03 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 917.64 2,105.61 499.75 517.08 32.66 35.98 
ปอนดเ์สตอริงค ์ 0.42 4.01 6.36 10.21 43.99 44.06 
ยโูร - - 13.79 2.35 39.03 37.55 
ดอลลำร์สิงคโปร์ - 14.00 - 2.44 24.45 24.83 
ริงกิตมำเลเซีย - - 86.05 - 8.06 8.03 

33.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี               
31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.71:1 (2559: 1.43:1)                     
(เฉพำะบริษทัฯ: มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.18:1 (2559: 1.21:1)) 

35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2561 มีผูม้ำใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (NCL-W1) จ  ำนวน 2,633 
หน่วย ซ่ึงเป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยโดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น 1.04 หุ้นสำมญัต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ                 
1 หน่วย รำคำกำรใช้สิทธิคือ 3.848 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั ท ำให้ซ้ือหุ้นสำมญัได ้ 2,738 หุ้น บริษทัฯไดรั้บ
ช ำระค่ำหุ้นและจดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้          
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 เป็นผลให้บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 424,826,783 หุ้น มูลค่ำ    
หุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 106.21 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ มีมติอนุมติัดงัน้ี 
- อนุมติัให้ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ยกเลิกกำรให้กูย้ืมเงินแก่ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยจ ำนวน 400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ เพื่อลงทุนซ้ือ Tank ให้เช่ำ ตำมท่ีเคยมีมติอนุมติั
จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560  
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-  อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ ำนวน 36,586,816 บำท จำกเดิม 157,500,000 บำท  เป็น 
120,913,185 บำท โดยกำรลดหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ไดจ้  ำหน่ำยจ ำนวน 146,347,262 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 
บำท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีเหลือจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ
บริษทัฯคร้ังท่ี 1 (NCL-W1) 

-  อนุมติักำรซ้ือหุ้นในบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั จำกผูถื้อหุ้นท่ำนหน่ึงจ ำนวน 3,340 หุ้น ในรำคำ
หุน้ละ 1,500 บำท (มูลคำ่ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1,000 บำท) รวมเป็นเงิน 5,010,000 บำท จ ำนวนหุ้นท่ีถือโดย
บริษทัฯหลงัจำกซ้ือหุน้เพิ่มมีจ ำนวน 21,118 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 52.79 

-  อนุมติักำรเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยจ ำนวน 1,260,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ เพื่อขยำยกิจกำรในต่ำงประเทศ 

36. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 ใหม่ เพื่อให้เหมำะสมและสอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรบญัชีในงบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั โดย   
ไม่มีผลกระทบต่อก ำไร (ขำดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้

 (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ตำมที่จดั

ประเภทใหม่ 

ตำมที่เคย

รำยงำนไว ้

ตำมที่จดั

ประเภทใหม่ 

ตำมที่เคย

รำยงำนไว ้

ตำมที่จดั

ประเภทใหม่ 

ตำมที่เคย

รำยงำนไว ้

ตำมที่จดั

ประเภทใหม่ 

ตำมที่เคย

รำยงำนไว ้

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 126,945 133,372 105,690 109,713 163,336 166,414 154,768 157,846 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,427 - 4,023 - 3,078 - 3,078 - 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 76,426 77,200 76,426 77,200 - - - - 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 28,764 28,092 24,448 23,776 250,906 250,906 248,406 248,406 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,464 2,363 679 577 4,969 4,969 4,042 4,042 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 75,683 77,250 57,937 59,215 95,630 95,630 90,385 90,385 

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร - 3,289 - 3,108 - 3,667 - 3,667 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,857 - 4,386 - 3,667 - 3,667 - 

37. กำรอนุมัติงบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงินรวมน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2561 

 


