
 
บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 



 

 

 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ ว ันท่ี  31 มีนำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย และได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์              
เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ  ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและ
น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผล
กำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได ้      
ควำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจำ้จึงไม่ได้แสดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2562 



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3 46,095                    34,414                    18,332                    3,669                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 5 12,957                    8,449                      11,312                    7,759                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 6 187,675                  217,385                  99,565                    108,984                  

สินคา้คงเหลือ 5,842                      3,592                      -                             -                             

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                             -                             18,000                    41,000                    

สินทรัพยร์อการขาย 11 10,619                    -                             -                             -                             

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 14,539                    12,166                    5,036                      5,069                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 277,727                  276,006                  152,245                  166,481                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 83,136                    85,038                    74,363                    76,155                    

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 6,786                      6,589                      5,100                      5,100                      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                             -                             195,026                  195,026                  

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุ้น 9 -                             -                             3,187                      -                             

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 10 14,525                    14,733                    14,525                    14,733                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 275,666                  318,959                  102,983                  83,341                    

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 7,627                      6,268                      3,932                      3,173                      

คา่ความนิยม 2,253                      2,253                      -                             -                             

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 14,407                    15,801                    10,017                    9,090                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,504                      1,836                      2,221                      1,559                      

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 8,680                      9,098                      2,649                      2,658                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 415,584                  460,575                  414,003                  390,835                  

รวมสินทรัพย์ 693,311                  736,581                  566,248                  557,316                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 13 187,953                  174,433                  176,271                  169,462                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 337                         1,742                      2,575                      2,094                      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 14 105,285                  123,201                  58,152                    52,991                    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 21,939                    21,939                    -                             -                             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 15 20,551                    25,652                    1,009                      998                         
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 4,442                      6,903                      900                         3,600                      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 10,830                    11,007                    2,256                      4,329                      
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 351,337                  364,877                  241,163                  233,474                  
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 15 14,632                    32,531                    1,598                      1,854                      
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 2,570                      3,223                      -                             -                             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 7,399                      6,864                      5,951                      5,544                      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 829                         2,715                      -                             -                             
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,178                      3,066                      2,200                      2,253                      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 28,608                    48,399                    9,749                      9,651                      
รวมหนีสิ้น 379,945                  413,276                  250,912                  243,125                  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 19
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 587,652,738 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 146,913                  146,913                  146,913                  146,913                  
   ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 454,152,121 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 113,538                  113,538                  113,538                  113,538                  
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 170,630                  170,630                  170,630                  170,630                  
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10,727                    10,727                    10,727                    10,727                    
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (27,336)                   (19,217)                   20,441                    19,296                    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,835)                     (2,140)                     -                             -                             
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 264,724                  273,538                  315,336                  314,191                  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 48,642                    49,767                    -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 313,366                  323,305                  315,336                  314,191                  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 693,311                  736,581                  566,248                  557,316                  

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)
กรรมการ กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 298,118            261,204            157,522            165,444            
รายไดจ้ากการขาย 28,317              7,423                -                        -                        
รายไดท่ี้ปรึกษา 4 2,627                -                        2,627                -                        
รายไดอ่ื้น 4 1,904                3,157                2,555                1,420                
รวมรำยได้ 330,966            271,784            162,704            166,864            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 4 235,601            209,943            123,877            130,284            
ตน้ทนุขาย 4 21,754              6,003                -                        -                        
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 15,428              11,314              10,763              9,662                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 58,140              45,394              25,144              27,529              
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 11, 15 7,452                -                        -                        -                        
รวมค่ำใช้จ่ำย 338,375            272,654            159,784            167,475            
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุน
   ในบริษทัร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (7,409)               (870)                  2,920                (611)                  
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 197                   2                       -                        -                        
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได้ (7,212)               (868)                  2,920                (611)                  
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (3,460)               (3,187)               (1,688)               (1,903)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (10,672)             (4,055)               1,232                (2,514)               
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 1,428                (445)                  (87)                    (251)                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (9,244)               (4,500)               1,145                (2,765)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (695)                  (1,097)               -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        2,323                -                        2,323                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด (695)                  1,226                -                        2,323                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (9,939)               (3,274)               1,145                (442)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (8,119)               (4,220)               1,145                (2,765)               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (1,125)               (280)                  

(9,244)               (4,500)               

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (8,814)               (2,994)               1,145                (442)                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (1,125)               (280)                  

(9,939)               (3,274)               
(หน่วย: บาท)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 21
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.018)               (0.010)               0.003                (0.007)               

ขาดทนุต่อหุ้นปรับลด
ขาดทนุส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.010)               (0.007)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (10,672)             (4,055)               1,232                (2,514)               
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (1,243)               367                   (1,196)               (794)                  
   หน้ีสูญ 889                   -                        889                   -                        
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 989                   -                        (57)                    -                        
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 6,557                6,584                1,038                1,218                
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน 6,071                -                        -                        -                        
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        1,500                
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 1,381                -                        -                        -                        
   คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 33                     33                     33                     33                     
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 535                   525                   407                   407                   
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (197)                  (2)                      -                        -                        
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (815)                  206                   (165)                  385                   
   ดอกเบ้ียรับ (230)                  (217)                  (735)                  (780)                  
   ดอกเบ้ียจ่าย 3,460                3,187                1,688                1,903                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 6,758                6,628                3,134                1,358                
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (4,508)               (2,798)               (1,287)               (1,264)               
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 33,423              (6,002)               10,221              3,044                
   สินคา้คงเหลือ (2,250)               (362)                  -                        -                        
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (2,373)               (1,856)               -                        489                   
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 385                   (430)                  (24)                    (85)                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,459)               1,702                481                   808                   
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (19,427)             1,689                4,689                (2,163)               
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (177)                  (1,855)               (2,073)               (906)                  
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 155                   1,089                (10)                    (8)                      
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 10,527              (2,195)               15,131              1,273                
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 624                   106                   579                   81                     
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 1,993                -                        -                        -                        
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,721)               (2,660)               (1,676)               (1,735)               
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 11,423              (4,749)               14,034              (381)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (3,892)               (255)                  (186)                  (113)                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 47                     -                        317                   -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,299)               (146)                  (520)                  -                        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (5,010)               
เงินสดรับสุทธิจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        2,550                -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        (217)                  
เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่หุ้น -                        -                        (3,187)               -                        
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                        -                        170                   340                   
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,902                156                   1,792                (80)                    
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  (3,242)               2,305                (1,614)               (5,080)               
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 13,520              (289)                  6,809                2,161                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        3,825                -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวลดลง (3,114)               (3,574)               (2,700)               (2,400)               
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,598)               (3,654)               (245)                  (235)                  
ดอกเบ้ียจ่าย (2,645)               (1,822)               (1,621)               (1,864)               
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 4,163                (5,514)               2,243                (2,338)               
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (696)                  (1,087)               -                        -                        
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 33                     (9)                      -                        -                        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 11,681              (9,054)               14,663              (7,799)               
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 34,414              36,578              3,669                17,665              
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 46,095              27,524              18,332              9,866                

-                    -                    
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสดประกอบดว้ย
   โอนเงินรับล่วงหนา้คา่หุ้นเป็นทนุท่ีออกและช าระแลว้ -                        7,247                -                        7,247                
   ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        2,323                -                        2,323                
   จ  าหน่ายยานพาหนะยงัไมไ่ดรั้บช าระ (435)                  -                        (3,045)               -                        
   ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 260                   -                        260                   -                        
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นลดลงจากการหกัออกจากบญัชี
       ลูกหน้ีคา่สินทรัพย์ -                        -                        23,570              -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 105,000                    127,933            10,500                      (24,470)                     (1,194)                         217,769                    32,797                      250,566                    
ขาดทุนส าหรับงวด -                               -                       -                               (4,220)                       -                                  (4,220)                       (280)                          (4,500)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                       -                               2,323                        (1,097)                         1,226                        -                               1,226                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                       -                               (1,897)                       (1,097)                         (2,994)                       (280)                          (3,274)                       
เพ่ิมทุนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิของ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,207                        6,040               -                               -                               -                                  7,247                        -                               7,247                        
เปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                               -                       -                               -                               -                                  -                               15,589                      15,589                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2561 106,207                    133,973            10,500                      (26,367)                     (2,291)                         222,022                    48,106                      270,128                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 113,538                    170,630            10,727                      (19,217)                     (2,140)                         273,538                    49,767                      323,305                    
ขาดทุนส าหรับงวด -                               -                       -                               (8,119)                       -                                  (8,119)                       (1,125)                       (9,244)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                       -                               -                               (695)                            (695)                          -                               (695)                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                       -                               (8,119)                       (695)                            (8,814)                       (1,125)                       (9,939)                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562 113,538                    170,630            10,727                      (27,336)                     (2,835)                         264,724                    48,642                      313,366                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก รวม
และช าระเตม็มลูคา่แลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 105,000                    127,933                10,500                      10,795                      254,228                    
ขาดทุนส าหรับงวด -                                -                            -                                (2,765)                       (2,765)                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                            -                                2,323                        2,323                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                            -                                (442)                          (442)                          
เพ่ิมทุนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิของ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,207                        6,040                    -                                -                                7,247                        
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2561 106,207                    133,973                10,500                      10,353                      261,033                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 113,538                    170,630                10,727                      19,296                      314,191                    
ก าไรส าหรับงวด -                                -                            -                                1,145                        1,145                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                            -                                -                                -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                            -                                1,145                        1,145                        
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2562 113,538                    170,630                10,727                      20,441                      315,336                    

-                            -                        -                            -                            -                            
-                            -                        -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

  
1  

บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ง
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯคือ ครอบครัวพวัถาวรสกุล ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัในอตัราร้อยละ 52.67 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ               
การรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็นตวัแทนออกของด้านพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้ าเขา้ผูส่้งออก ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล             
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน    
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ  
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย               
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                           
โลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และได้จดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับ                      
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี บริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
กลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนัดงัน้ี 
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- ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดด้ าเนินการ
จดัตั้ง “NCL International Logistics Private Limited” ในประเทศอินเดีย โดย NCL Inter Logistics (S) 
Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 รูปีอินเดีย 
บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 และถือเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 286,000 รูปีอินเดียและยงัมิได้
เร่ิมด าเนินกิจการ  

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน
บญัชีของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  

2.   นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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3. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินสด 

 
 

3,607 

 
 

4,040 140 

 
 

140 

เงินฝากธนาคาร 

 
 

42,488 

 
 

30,374 

18,192  
 

3,529 

รวม 

 
 

46,095 

 
 

34,414 

18,332  
 

3,669 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.13 ถึง 1.35 
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 2.10 ต่อปี) 

4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั บริษทัยอ่ย 
NCL International Logistics USA Inc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
LG Container Line Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
NCL International Logistics Private Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ควบคุมโดยบริษทัยอ่ย) 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA บริษทัยอ่ย (ควบคุมโดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั บริษทัร่วม 
Zim Integrated Shipping Services Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัร่วม 
บริษทั เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสเอสเค ทรัค เซลล ์แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
PT. PAN Express International มีผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้โดยบุคคลใกลชิ้ดกรรมการ 
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ก.ส. 54 จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จงไทอ้ี้เจียชิน โกลบอล ดิเวลอปเมนท ์(ประเทศไทย)  
   จ  ากดั 

 
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซนัไชด ์แอนด ์เบบ้ี จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยแลนด ์พริวเิลจ คาร์ด จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไผทอุดม จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พรีไซซ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ล้ิมโสภณ พานิช จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอน็เอสพี เนทเวอร์ค จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอล เอน็ จี ฟู้ ด โปรดกัส์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จงไท่บลูซี จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
NCL Inter Logistics Corporation Limited มีกรรมการร่วมกนั 

รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 626 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
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      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าเช่า - - 219 180 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 333 333 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,589 5,394 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,205 4,495 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - - 9 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,120 1,788 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 432 1 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
        อตัราร้อยละ 10 - 30 
    รายไดค่้าเช่า - - 195 180 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 217 247 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 26 3,537 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 385 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,200 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 847 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,315 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 432 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 905 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 106 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
Qingdao National Container Line Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 27 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 1,718 - 1,718 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 596 - 596 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 150 50 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 5,976 1,918 - - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม

อตัราร้อยละ 10 - 30 
บริษทั แอล เอน็ จี ฟู้ ด โปรดกัส์ จ  ากดั      
 รายไดอ่ื้น - 5 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Zim Integrated Shipping Service Ltd.       
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 - 2 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม

อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค่้าท่ีปรึกษา 2,627 - 2,627 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 558 - 558 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ      
 ค่าเช่า 324 124 24 24 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย 272 93 - - อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ                     
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั - - - 239 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - - 2,294 
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 956 96 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 474 845 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 270 648 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 934 1,266 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 733 916 
  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั 2,288 2,517 - - 
  PT. PAN Express International 874 - - - 
รวม 3,162 2,517 3,367 6,304 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ     
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 40 96 40 96 
รวม 40 96 40 96 
เงินรับแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั - - - 43 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 25 39 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 4 32 

PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - - 14 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 3 - 

รวม - - 32 128 
ค่าเช่าคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั - - 60 60 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 70 65 
รวม - - 130 125 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั - - 30 149 
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 2,610 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 4,676 - 4,676 - 
 กรรมการ 5,079 5,836 - - 
รวม 9,755 5,836 7,316 149 
ดอกเบ้ียคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั - - 427 264 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - - 693 
รวม - - 427 957 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,957 8,449 11,312 7,759 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั - - 397 365 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 379 381 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 97 33 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 40 45 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 27 14 

NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 68 77 
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 13 155 13 155 
รวม 13 155 1,021 1,070 

เงินจ่ายแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 184 54 
รวม - - 184 54 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - 1,319 - 
 กรรมการ - 27 - - 
รวม - 27 1,319 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
 กรรมการ - 1,288 - 970 
รวม - 1,288 - 970 
เช็คคา้งจ่าย     
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 51 - 51 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 48 48 - - 
 กรรมการ 95 95 - - 

รวม 194 143 51 - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     
 กรรมการ 130 129 - - 
รวม 130 129 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 337 1,742 2,575 2,094 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
 บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั - - 18,000 18,000 
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั - - - 23,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 18,000 41,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 21,939 21,939 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,939 21,939 - - 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ      
ณ วนัท่ี         1 

มกราคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ     
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ความสมัพนัธ์ 2562 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2562 

บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 18,000 - - 18,000 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 23,000 - (23,000) - 

รวม  41,000 - (23,000) 18,000 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯได้ให้บริษัทย่อยในประเทศกู้ยืมเงินในรูปสัญญาเงินกู้ยืมมีระยะเวลา                 
3 เดือน โดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืระยะสั้น 1 มกราคม 2562 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2562 
กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรรมการ 21,939 1,583 (1,583) 21,939 

 21,939 1,583 (1,583) 21,939 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการใน
รูปสัญญาเงินกูย้มืมีระยะเวลา 1 ปี โดยคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 0 - 5.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,323 6,558 4,164 4,207 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 417 183 387 183 
รวม 6,740 6,741 4,551 4,390 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุ
สัญญาไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท 

 ข) บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้เช่าอาคารส านกังานกบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 3 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
ตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.72 ลา้นบาท 

 ค) บริษทัฯไดท้  าสัญญาให้เช่าอาคารส านกังานกบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 1 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
ตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.72 ลา้นบาท 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,288 2,517 1,698 2,950 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน - - 933 1,451 
 1 - 3 เดือน - - 466 1,798 
   3 - 6 เดือน - - 270 105 
   6 - 12 เดือน - - - - 
   เกินกวา่ 12 เดือน 874 - - - 
รวม  3,162 2,517 3,367 6,304 
ลูกหนีอ้ืน่     
อ่ืน ๆ 9,795 5,932 7,945 1,455 
รวม 9,795 5,932 7,945 1,455 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน -     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,957 8,449 11,312 7,759 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 85,427 93,326 74,462 57,395 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 26,298 40,443 5,852 22,257 
 1 - 3 เดือน 16,649 26,364 3,076 8,683 
   3 - 6 เดือน 16,085 18,164 1,729 2,960 
 6 - 12 เดือน 18,271 13,478 1,985 1,712 
   เกินกวา่ 12 เดือน 10,999 10,534 5,082 7,205 
รวม 173,729 202,309 92,186 100,212 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,200) (7,453) (5,140) (6,336) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ  167,529 194,856 87,046 93,876 
ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 11,797 14,377 11,582 12,555 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (30) (30) - - 
สุทธิ 11,767 14,347 11,582 12,555 
ลกูหน้ีอ่ืน 5,554 4,587 601 2,323 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87) (87) (87) (87) 
สุทธิ 5,467 4,500 514 2,236 
เงินมดัจ า 1,195 680 - - 
เงินรับแทน 999 2,082 - - 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 295 603 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 423 317 423 317 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 20,146 22,529 12,519 15,108 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน -      
 กิจการอ่ืน - สุทธิ 187,675 217,385 99,565 108,984 
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 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืนส าหรับงวด              
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช าระ ผลต่างการ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  (กลบัรายการ)  คืนใน แปลงค่า ณ วนัท่ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกราคม 2562 ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด งบการเงิน 31 มีนาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ 7,453 (1,243) - (10) 6,200 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 30 - - - 30 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - - 87 

รวม 7,570 (1,243) - (10) 6,317 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช าระ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  (กลบัรายการ)  คืนใน ณ วนัท่ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกราคม 2562 ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ 6,336 (1,196) - 5,140 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 

รวม 6,423 (1,196) - 5,227 

7. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯได้น าไปค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                         
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั เป็นตวัแทนขนส่ง        
    สินคา้ทางทะเล ไทย 51.00 51.00 5,100 5,100 6,786 6,589 

     5,100 5,100 6,786 6,589 
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(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า             
ของเงินลงทุน 

                              
ราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั ซิม (ไทยแลนด์) เป็นตวัแทน          
   จ  ากดั    ขนส่งสินคา้          
    ทางทะเล ไทย 51.00 51.00 5,100 5,100 - - 5,100 5,100 

     5,100 5,100 - - 5,100 5,100 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม          
2562 

31 ธนัวาคม         
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง      
NCL Inter Logistics (S) Pte. 1.57 ลา้นเหรียญ 1.57 ลา้นเหรียญ     
  Ltd.    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 100.00 100.00 39,088 39,088 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์       
 ไลน์ จ  ากดั 10.0 ลา้นบาท 10.0 ลา้นบาท 60.00 60.00 6,000 6,000 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์       
  โลจิสติกส์ จ  ากดั 168.7 ลา้นบาท 168.7 ลา้นบาท 75.35 75.35 127,150 127,150 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด       
  จ ากดั 40.0 ลา้นบาท 40.0 ลา้นบาท 52.80 52.80 22,788 22,788 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.   
NCL International Logistics  0.1  ลา้นเหรียญ  0.1  ลา้นเหรียญ     
  USA Inc.    สหรัฐอเมริกา    สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 - - 
Qingdao National Container         
  Line Co., Ltd.  0.8  ลา้นหยวน  0.3  ลา้นหยวน 100.00 100.00 - - 
LG Container Line Pte. Ltd.  0.1  ลา้นเหรียญ 0.01 ลา้นเหรียญ 100.00 100.00 - - 
    สิงคโปร์    สิงคโปร์     
Ningbo NCL Inter Logistics        
  Co., Ltd.  0.3  ลา้นหยวน  0.3  ลา้นหยวน 100.00 100.00 - - 
NCL International Logistics       
  Private Limited  0.3  ลา้นรูปีอินเดีย - 100.00 - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม          
2562 

31 ธนัวาคม         
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียผา่นการควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    
NCL Inter Logistics Vietnam  250.0 ลา้นดอง 250.0 ลา้นดอง     
 Co., Ltd.   เวียดนาม   เวียดนาม - - - - 
PT. NCL INTER LOGISTIK        
  INDONESIA 1,000.0 ลา้นรูเปีย 1,000.0 ลา้นรูเปีย - - - - 

รวม     195,026 195,026 

9.2    รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั                  
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งให้กบั   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  

เงินปันผลจ่ายให้กบั                  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี               

อ านาจควบคุมส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

 31 มีนาคม    
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ 

ไลน์ จ ากดั 40.00 40.00 (3.56) (3.32) (0.24) 0.10  - - 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด 

จ ากดั 47.20 47.20 17.15 16.22 0.93 0.01 - - 
PT. NCL INTER 

LOGISTIK 
INDONESIA 40.00 40.00 4.35 3.89 0.46  -  - - 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯท่ีไดเ้คยอนุมติัให้  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ขยายการ
ลงทุนในต่างประเทศตามวงเงินท่ีก าหนด ในระหว่างงวด บริษัทฯได้โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงิน 136,240 เหรียญสิงคโปร์ การจดทะเบียนเพิ่มทุนอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินลงทุนเพิ่มดงักล่าวแสดงเป็น “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน  

 ในเดือนมกราคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มใน  Qingdao National 
Container Line Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศจีน เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการเป็นจ านวน
เงิน 404,058 หยวน Qingdao National Container Line Company Limited จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จเม่ือ
วนัท่ี 30 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวมีทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 750,433 
หยวน 
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 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มี
มติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน LG Container Line Pte. Ltd. จ านวน 90,000 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน
ลงทุนทั้งหมดจ านวน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยในระหว่างงวด NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้
โอนเงินลงทุนเพิ่ม และ LG Container Line Pte. Ltd. จดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด าเนินการจดัตั้ง “NCL International Logistics 
Private Limited” ในประเทศอินเดีย โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็น   
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 รูปีอินเดีย บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแล้วเสร็จ
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯไดถื้อ
เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวผ่าน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ  100 ของทุนจด
ทะเบียนของ NCL International Logistics Private Limited และบริษัทฯมีอ านาจในการควบคุมบริษัท
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 NCL International Logistics Private Limited มีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 
286,000 รูปีอินเดีย และยงัมิไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการ 

10. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคารและ  

  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 5,387 3,530 5,816 14,733 

ค่าเส่ือมราคา - (133) (75) (208) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 5,387 3,397 5,741 14,525 

 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 2.06 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 
2.08 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 318,959 83,341 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,936 23,756 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
   ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 

 
(30,417) 

 
(3,305) 

โอนเป็นสินทรัพยร์อการขาย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (10,619) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,149) (809) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (44) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 275,666 102,983 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและรถหัวลากหางพ่วง มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 
87.90 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 66.17 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 88.60 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 66.34 ลา้นบาท)) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละบุคคลภายนอก 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยมีมติอนุมัติขายรถหัวลาก 8 หัวและ      
หางพ่วง 4 หาง ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 12.0 ล้านบาท ให้กับผูซ้ื้อซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ          
ผูถื้อหุ้นรายหน่ึง เน่ืองจากบริษทัย่อยตอ้งการปรับโครงสร้างผูถื้อหุ้นและเพื่อลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากรถหัว
ลากหางพ่วงท่ีใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ บริษทัย่อยได้ท าสัญญาซ้ือขายกบัผูซ้ื้อดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2562 และไดจ้ดัท าหนงัสือมอบอ านาจเพื่อด าเนินการจดทะเบียนโอนรถและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ณ วนัท าสัญญา และตกลงให้ผูซ้ื้อด าเนินการจดทะเบียนโอนรถหวัลากหางพ่วงดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2562 ดงันั้น บริษทัย่อยจึงไดจ้ดัประเภทของรถหัวลากหางพ่วงใหม่จากบญัชีอุปกรณ์ซ่ึง
แสดงภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเป็นบญัชีสินทรัพยร์อการขายโดยแสดงภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน 
เน่ืองจากการขายดงักล่าวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากและจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหน่ึงปี
นบัแต่วนัท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์และจะไม่มีการเปล่ียนแปลงแผนการขายดงักล่าวแต่อยา่งใด สินทรัพยร์อ
การขาย     จะรับรู้ดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ซ่ึง
การรับรู้รายการดงักล่าวท าให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท โดย
แสดงรวม    ในบญัชีค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดปัจจุบนั นอกจากน้ี บริษทัย่อยไม่ได้
บนัทึกค่าเส่ือมราคาของรถหวัลากหางพว่งดงักล่าวนบัแต่วนัท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยร์อการขาย 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ราคาทุน - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 14,357 12,811 8,538 7,758 
หกั:  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,921) (3,729) (2,278) (2,257) 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า  
     สินทรัพย ์ (2,809) (2,814) (2,328) (2,328) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 7,627 6,268 3,932 3,173 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562    
สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 6,268 3,173 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,569 780 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (200) (21) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 7,627 3,932 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกธนำคำร 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม                              

2562 
31 ธนัวาคม                   

2561 
31 มีนาคม                              
2562 

31 ธนัวาคม                   
2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22,953 14,433 11,271 9,462 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 165,000 160,000 165,000 160,000 
รวม 187,953 174,433 176,271 169,462 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยู่ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีระยะเวลา 3 เดือน 
และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.08 ถึงร้อยละ 4.13 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.08 ถึง
ร้อยละ 4.96 ต่อปี) 
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 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัย่อย ค ้ าประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

เจา้หน้ีการคา้ 75,458 102,504 34,975 39,781 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,083 12,044 12,717 8,031 
เจา้หน้ีอ่ืน 13,744 8,653 10,460 5,179 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 105,285 123,201 58,152 52,991 

15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 36,834 61,485 2,757 3,032 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,651) (3,302) (150) (180) 
รวม 35,183 58,183 2,607 2,852 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (20,551) (25,652) (1,009) (998) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก    
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14,632 32,531 1,598 1,854 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 21,738 15,096 36,834 1,103 1,654 2,757 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (1,187) (464) (1,651) (94) (56) (150) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 20,551 14,632 35,183 1,009 1,598 2,607 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 27,760 33,725 61,485 1,103 1,929 3,032 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2,108) (1,194) (3,302) (105) (75) (180) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
    ตามสญัญาเช่า 25,652 32,531 58,183 998 1,854 2,852 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การส่งคืนรถผสมปูนจ านวน 10 คนั ท่ีอยูภ่ายใตส้ัญญาเช่า
การเงินใหก้บับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง ซ่ึงมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินคงเหลือเป็นจ านวนเงินประมาณ 
19 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัย่อยตอ้งการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยจะเน้นท าธุรกิจขนส่งในส่วนท่ีมีความ
ช านาญเป็นหลกั บริษทัยอ่ยไดต้ดัจ าหน่ายรถผสมปูนทั้งหมดดงักล่าวออกจากบญัชีทรัพยสิ์นถาวรและรับรู้
ผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวรดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.6 ลา้นบาทในงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัยอ่ย และรับรู้ผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวรเพิ่มเติมในงบการเงินรวมเป็น
จ านวนเงิน 3.5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากรถผสมปูนดงักล่าวมีมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี
รวมธุรกิจและไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าว จ านวนผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทั้งหมดรวมเป็นจ านวนเงิน 
6.1 ล้านบาทซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงในบัญชีค่าใช้จ่ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดปัจจุบัน     
บริษทัลิสซ่ิงจะด าเนินการประมูลขายทอดตลาดรถผสมปูนท่ีได้รับคืนมาดงักล่าว ซ่ึงหากจ านวนเงินท่ี
ไดรั้บจากการประมูลขายทอดตลาดนอ้ยกวา่จ านวนหน้ีสินคงเหลือ บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะมีภาระผกูพนัใน
การจ่ายช าระเงินในส่วนต่างท่ีเกิดข้ีนรวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ให้กบับริษทัลิสซ่ิง อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่การประมูลขายทอดตลาดจะเสร็จส้ินภายในหน่ึงปี และจะไม่มีจ  านวนเงิน
ท่ีตอ้งช าระเพิ่มเติมหรือหากมีส่วนต่างเกิดข้ึนก็จะเป็นจ านวนเงินท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 

16. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
การช าระคืนเงินตน้ 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

 (ร้อยละ)      
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร     
  1 MLR-3  

(งวดท่ี 1-24) 
MLR-2 
(งวดท่ี 25-36) 

ช าระรายเดือน 15 พฤษภาคม 2558  
   ถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

900 3,600 900 3,600 
  2 ร้อยละ 14.21 ช าระรายเดือน 25 ธนัวาคม 2559  

   ถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 5,284 5,492 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน     
  1 ร้อยละ 20.96 ช าระภายใน 31 ธนัวาคม 2562 828 1,034 - - 
รวม   7,012 10,126 900 3,600 
หกั: ส่วนถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,442) (6,903) (900) (3,600) 
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เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีก าหนดช าระภายหน่ึงปี 2,570 3,223 - - 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม                         
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 10,126 3,600 
หกั: ช าระคืนในระหวา่งงวด (3,114) (2,700) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 7,012 900 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ านวน 40 ล้านบาท วงเงินสินเช่ือดังกล่าว                  
ค  ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและรถหัวลากหางพ่วงบางส่วนของ       
บริษทัยอ่ย 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนค ้าประกนัโดยรถหวัลากหางพว่งบางส่วนของบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมจากธนาคาร บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 สรุปได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 6,864 5,544 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 487 368 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 48 39 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 7,399 5,951 

18. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้
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 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2562       
และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,123 53 749 53 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
      ผลแตกต่างชัว่คราว (2,551) 392 (662) 198 
(รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (1,428) 445 87 251 

19. ทุนเรือนหุ้น 

 หุ้นสามัญจดทะเบียน ท่ีย ังไม่ได้ออกและเรียกช าระเป็นหุ้นสามัญ ท่ีส ารองไว้เพื่ อการใช้ สิท ธิ                               
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

 ในระหวา่งงวด 2562 ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  

20. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 บริษทัฯได้จ  าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3        
(NCL-W3) ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัในอตัรา 7 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(NCL-W3) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ: 65,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ: 104,000,000 หุน้ 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ: 16 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ: 7 สิงหาคม 2561 
วนัท่ีครบก าหนด: 6 ธนัวาคม 2562 
ราคาการใชสิ้ทธิ: 2.40 บาทต่อ 1 หุน้สามญั  
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อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.50 หุน้สามญั  
(กรณีมีเศษใหปั้ดทิ้ง) 

ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธนัวาคม ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยจะก าหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 และก าหนดการใชสิ้ทธิ      
คร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
  อตัราการ จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั 

ประเภท ราคา ใชสิ้ทธิต่อ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบส าคญั ใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วยใบส าคญั ณ วนัท่ี ท่ีออกและเสนอ การใชสิ้ทธิ ท่ีหมดอาย ุ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2562 ขายในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2562 

 (บาท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
NCL-W3 2.400 1.50 หุน้สามญัต่อ                

1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
64,877,441 - - - 64,877,441 

21. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นงวดหรือ                      
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า  
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ขาดทุนส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ขาดทุนต่อหุน้  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

 ของบริษทัฯ   (8,119) (4,220) 454,152 423,915 (0.018) (0.010) 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2)  -  18,712   

ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด       
ขาดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  (4,220)  442,627  (0.010) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

   ของบริษทัฯ   1,145 (2,765) 454,152 423,915 0.003 (0.007) 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2)  -  18,712   

ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด       
ขาดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  (2,765)  442,627  (0.007) 

ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมีราคา     
สูงกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 

22. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 
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ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 31.64 232.67 33.52 28.61 326.44 - 326.44 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 0.03 12.18 4.80 - 17.01 (17.01) - 
รวมรำยได้ 31.67 244.85 38.32 28.61 343.45 (17.01) 326.44 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 4.79 53.34 4.48 6.47 69.08  69.08 
รายไดอ่ื้น       4.53 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (15.43) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (65.59) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3.46) 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน

บริษทัร่วม   
    

0.20 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้       (10.67) 
รายไดภ้าษีเงินได ้       1.43 

ขำดทุนส ำหรับงวด       (9.24) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพธีิกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 27.97 122.70 110.92 7.04 268.63 - 268.63 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3.66 4.78 6.02 0.39 14.85 (14.85) - 
รวมรำยได้ 31.63 127.48 116.94 7.43 283.48 (14.85) 268.63 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 4.30 27.10 19.86 1.42 52.68  52.68 
รายไดอ่ื้น       3.16 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (11.31) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (45.39) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3.19) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้       (4.05) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (0.45) 

ขำดทุนส ำหรับงวด       (4.50) 
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23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

23.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกโดยมีระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) 
จ่ายช าระภายใน 1 ปี   

บาท 11.48 13.63 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.62 0.02 
เหรียญสิงคโปร์ 0.06 0.06 

จ่ายช าระมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
บาท 5.34 4.44 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.60 0.02 
เหรียญสิงคโปร์ 0.05 0.06 

23.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเงินให้กู้แปลงสภำพ 

 บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์มีภาระผูกพนัในการให้เงินให้กู้ยืมแปลงสภาพแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

23.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนทีย่งัไม่เรียกช ำระ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์มีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระจากบริษทัยอ่ย
อ่ืนดงัน้ี 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. 4.2 ลา้นหยวน 4.7 ลา้นหยวน 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. 4.7 ลา้นหยวน 4.7 ลา้นหยวน 
NCL International Logistics Private Limited 4.7 ลา้นรูปีอินเดีย - 
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23.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 3.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.7 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 
3.3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.7 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระ
เงิน ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งจ านวน 0.8 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.5 ล้าน
บาท) (31 ธันวาคม 2561: 0.9 ล้านบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.5 ล้านบาท)) เพื่อค ้ าประกันการ
ปฏิบติังานตามสัญญาเป็นผูป้ระกอบการขนส่งจ านวน 2.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.0 ลา้นบาท) 
(31 ธนัวาคม 2561: 2.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.0 ลา้นบาท)) และเพื่อค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า
และอ่ืน ๆ จ านวน 0.1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.1 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2561: 0.1 ล้านบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.1 ลา้นบาท)) 

23.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและพนักงานขบัรถของบริษทัฯถูกฟ้องร้องจากพนักงานอยัการคดีศาลแขวงนนทบุรีในข้อหา
บรรทุกน ้ าหนกัสินคา้เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ศาลชั้นตน้มีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2558 ให้ยึดรถยนต์
ของกลาง (ราคาตามบญัชีเท่ากบั 953,075 บาท) เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์เห็นพอ้งด้วยกับ
ค าสั่งของศาลชั้นตน้ บริษทัฯยื่นค าร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา แต่ศาลฎีกาไม่รับค าร้อง ดงันั้น รถยนต์
ของบริษทัฯจึงถูกยึดเพื่อขายทอดตลาด ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดต้ดัจ าหน่ายรถยนต์คนัดงักล่าว
ออกจากบญัชีสินทรัพยแ์ลว้ 

23.6 สินทรัพย์/หนีสิ้นทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศทีไ่ม่ได้รับกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ได้รับการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม    
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,205.9 3,323.84 1,465.70 1,618.85 31.81 32.45 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.38 - 3.96 - 41.61 41.07 
ยโูร - - 17.11 - 35.72 37.13 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 68.93 81.67 - - 23.47 23.69 
รูเปีย (ต่อ 1,000 รูเปีย) 314,796.61 1,394,796.60 - - 2.24 2.25 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

  
31  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 859.98 585.74 314.04 345.91 31.81 32.45 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.38 - - 4.90 41.61 41.07 
ยโูร - - 1.20 1.20 35.72 37.13 
ดอลล่าร์สิงคโปร์ 1,632.97 81.67 - - 23.47 23.69 

24. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

24.1 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน          ราช
กิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 
20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 1.76 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1.61 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน
ของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562  

24.2  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี 2562 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

- อนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็น
จ านวนเงิน 320,223 บาท 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัรา 0.0067 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
จ านวนเงิน 3.04 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

24.3 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีมติ
อนุมติัดงัน้ี 

 - อนุมติัลดทุนทะเบียนโดยวิธีการลดจ านวนหุ้นจ านวน 1,699,280 หุ้น จากเดิม 16,874,280 หุ้น เหลือ 
15,175,000 หุ้น โดยการลดทุนนั้นเป็นการลดทุนของผูถื้อหุ้นท่านหน่ึง ภายหลงัการลดทุนเป็นผลให้
บริษทัฯมีการถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.79  

 - อนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณทส์นธิเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว 
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24.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั 
แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั ทั้ งจ  านวนในราคาทุนโดยมีหุ้นสามญั 599,999 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้               
หุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,999,990 บาท ใหก้บับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2562 บริษทัฯได้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกับบริษทัดังกล่าว โดยก าหนดการแบ่งจ่ายช าระเป็นรายปีจ านวน                   
3 งวด งวดแรกจะเร่ิมช าระเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และเป็นผลให ้บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั 
ส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่าว    

25. กำรอนุมัติงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 


