
 
บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 



 
 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ   
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ           งบ
กระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั 
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
ผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี           ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ          ใน
กำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้      
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองที่มีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลที่สอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2562 



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 55,688                  34,414                  11,511                  3,669                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 5 11,255                  8,449                    13,445                  7,759                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 6 301,415                217,385                123,971                108,984                

สินคา้คงเหลือ 4,865                    3,592                    -                           -                           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                           -                           -                           41,000                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,642                    12,166                  4,620                    5,069                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 382,865                276,006                153,547                166,481                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 81,698                  85,038                  73,493                  76,155                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 5,956                    6,589                    5,100                    5,100                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                           -                           189,026                195,026                

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น 9 -                           -                           28,187                  -                           

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 14,103                  14,733                  14,103                  14,733                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 261,146                318,959                113,600                83,341                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1.4, 12 30,815                  6,268                    3,907                    3,173                    

ค่าความนิยม 2,253                    2,253                    -                           -                           

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 15,834                  15,801                  12,260                  9,090                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,187                    1,836                    2,788                    1,559                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,507                    9,098                    2,216                    2,658                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 422,499                460,575                444,680                390,835                

รวมสินทรัพย์ 805,364                736,581                598,227                557,316                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 13 225,112                174,433                197,114                169,462                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 820                       1,742                    6,114                    2,094                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 14 198,148                123,201                67,408                  52,991                  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 21,939                  21,939                  -                           -                           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 15 20,799                  25,652                  1,031                    998                       
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 3,531                    6,903                    -                           3,600                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,110                    11,007                  2,324                    4,329                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 478,459                364,877                273,991                233,474                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 15 8,540                    32,531                  1,077                    1,854                    
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 1,062                    3,223                    -                           -                           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 10,026                  6,864                    8,784                    5,544                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 736                       2,715                    -                           -                           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,753                    3,066                    2,088                    2,253                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 23,117                  48,399                  11,949                  9,651                    

รวมหนีสิ้น 501,576                413,276                285,940                243,125                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 587,652,738 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 146,913                146,913                146,913                146,913                
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 454,152,121 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 113,538                113,538                113,538                113,538                
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 170,630                170,630                170,630                170,630                
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 11,047                  10,727                  11,047                  10,727                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (10,075)                (19,217)                17,072                  19,296                  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (4,255)                  (2,140)                  -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 280,885                273,538                312,287                314,191                
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 22,903                  49,767                  -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 303,788                323,305                312,287                314,191                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 805,364                736,581                598,227                557,316                
-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)
กรรมการ

(นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)
กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 280,507            297,059            155,274            185,921            
รายไดจ้ากการขาย 30,067              25,268              -                        -                        
รายไดอ่ื้น 4 1,332                5,412                2,614                1,368                
รวมรำยได้ 311,906            327,739            157,888            187,289            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 222,320            242,535            118,240            147,903            
ตน้ทุนขาย 4 23,382              20,255              -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 11,754              11,225              8,459                8,551                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 48,700              44,187              29,000              24,736              
รวมค่ำใช้จ่ำย 306,156            318,202            155,699            181,190            
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 5,750                9,537                2,189                6,099                
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 448                   411                   -                        -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 6,198                9,948                2,189                6,099                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,938)               (3,308)               (1,907)               (1,708)               
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 3,260                6,640                282                   4,391                
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 259                   (1,249)               (125)                  (963)                  
ก ำไรส ำหรับงวด 3,519                5,391                157                   3,428                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (723)                  (582)                  -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด (723)                  (582)                  -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,796                4,809                157                   3,428                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,576                4,516                157                   3,428                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 943                   875                   

3,519                5,391                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,853                3,934                157                   3,428                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 943                   875                   

2,796                4,809                
(หน่วย: บาท)

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.006                0.010                0.000                0.008                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 886,014            825,459            491,244            529,097            
รายไดจ้ากการขาย 87,419              56,421              -                        -                        
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 11,151              -                        -                        -                        
   รายไดเ้งินปันผล 4 -                        -                        1,414                -                        
   อ่ืน ๆ 4 8,733                13,747              9,841                4,658                
รวมรำยได้ 993,317            895,627            502,499            533,755            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 705,526            667,725            382,215            418,401            
ตน้ทุนขาย 4 67,442              45,235              -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 38,620              33,216              25,485              25,007              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 159,781            135,394            87,397              79,029              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11, 15 7,452                -                           -                           -                           

รวมค่ำใช้จ่ำย 978,821            881,570            495,097            522,437            
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 14,496              14,057              7,402                11,318              
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 781                   717                   -                        -                        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 15,277              14,774              7,402                11,318              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,542)               (9,848)               (5,446)               (5,525)               
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 6,735                4,926                1,956                5,793                
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 915                   (1,892)               (817)                  (2,231)               
ก ำไรส ำหรับงวด 7,650                3,034                1,139                3,562                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,115)               (455)                  -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 50                     2,323                -                        2,323                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด (2,065)               1,868                -                        2,323                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 5,585                4,902                1,139                5,885                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 7,148                2,982                1,139                3,562                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 502                   52                     

7,650                3,034                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,075                4,850                1,139                5,885                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 510                   52                     

5,585                4,902                
(หน่วย: บาท)

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.016                0.007                0.003                0.008                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
และช าระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 105,000                     127,933            10,500                       (24,470)                      (1,194)                           217,769                     32,797                       250,566                     
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                        -                                 2,982                         -                                    2,982                         52                              3,034                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                        -                                 2,323                         (455)                              1,868                         -                                 1,868                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                        -                                 5,305                         (455)                              4,850                         52                              4,902                         
เพ่ิมทนุหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิของ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 8,538                         42,697              -                                 -                                 -                                    51,235                       -                                 51,235                       
ไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยโดยผา่นการควบคุม -                                 -                        -                                 -                                 -                                    -                                 4,433                         4,433                         
จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                                 -                        -                                 -                                 -                                    -                                 (1,443)                        (1,443)                        
เปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                                 -                        -                                 -                                 -                                    -                                 15,589                       15,589                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 113,538                     170,630            10,500                       (19,165)                      (1,649)                           273,854                     51,428                       325,282                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 113,538                     170,630            10,727                       (19,217)                      (2,140)                           273,538                     49,767                       323,305                     
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                        -                                 7,148                         -                                    7,148                         502                            7,650                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                        -                                 42                              (2,115)                           (2,073)                        8                                (2,065)                        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                        -                                 7,190                         (2,115)                           5,075                         510                            5,585                         
ก าไรจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย -                                 -                        -                                 5,315                         -                                    5,315                         825                            6,140                         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ลดลงจากการลดทนุจดทะเบียน (หมายเหตุ 9) -                                 -                        -                                 -                                 -                                    -                                 (32,993)                      (32,993)                      
จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9) -                                 -                        -                                 -                                 -                                    -                                 3,434                         3,434                         
เปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 
   (หมายเหตุ 9) -                                 -                        -                                 -                                 -                                    -                                 1,360                         1,360                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                 -                        -                                 (3,043)                        -                                    (3,043)                        -                                 (3,043)                        
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                                 -                        320                            (320)                           -                                    -                                 -                                 -                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 113,538                     170,630            11,047                       (10,075)                      (4,255)                           280,885                     22,903                       303,788                     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - รวม
และช าระเตม็มูลคา่แลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 105,000                    127,933                10,500                      10,795                      254,228                    
ก าไรส าหรับงวด -                               -                            -                               3,562                        3,562                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                            -                               2,323                        2,323                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                            -                               5,885                        5,885                        
เพ่ิมทุนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิของ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 8,538                        42,697                  -                               -                               51,235                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 113,538                    170,630                10,500                      16,680                      311,348                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 113,538                    170,630                10,727                      19,296                      314,191                    
ก าไรส าหรับงวด -                               -                            -                               1,139                        1,139                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                            -                               -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                            -                               1,139                        1,139                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                               -                            -                               (3,043)                       (3,043)                       
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                               -                            320                           (320)                          -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 113,538                    170,630                11,047                      17,072                      312,287                    

-                            -                        -                            -                            -                            
-                            -                        -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 6,735                4,926                1,956                5,793                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   โอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (1,640)              (2,326)              (1,462)              (3,454)              
   หน้ีสูญ 889                  -                       889                  -                       
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,201                (797)                 95                    266                  
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย (1,958)              -                       -                       -                       
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18,505              20,620              4,016                3,587                
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน 6,071                -                       -                       -                       
   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,381                -                       -                       -                       
   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 98                    98                    98                    98                    
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,810                1,705                3,240                1,222                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (11,151)            -                       -                       -                       
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (781)                 (717)                 -                       -                       
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (310)                 183                  (210)                 222                  
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       (123)                 -                       -                       
   เงินปันผลรับ -                       -                       (1,414)              -                       
   ดอกเบ้ียรับ (758)                 (703)                 (1,242)              (2,360)              
   ดอกเบ้ียจ่าย 8,542                9,672                5,446                5,525                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 30,634              32,538              11,412              10,899              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (17,860)            4,690                (4,116)              (5,652)              
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (101,986)          (51,682)            (8,429)              (8,578)              
   สินคา้คงเหลือ (1,273)              (1,610)              -                       -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (453)                 (6,033)              446                  (1,955)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,492                301                  343                  (371)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,318              3                      4,020                (149)                 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 84,885              26,321              14,569              6,053                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,004)              (1,224)              (2,006)              (1,035)              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (372)                 2,202                (221)                 1,230                
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 10,381              5,506                16,018              442                  
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,050                791                  867                  667                  
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 1,993                -                       -                       -                       
   จ่ายภาษีเงินได้ (5,879)              (5,277)              (5,216)              (5,266)              
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 7,545                1,020                11,669              (4,157)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (4,601)              (4,366)              (15,171)            (747)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,774                5,319                2,977                340                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,529)              (2,288)              (780)                 (1,407)              
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                       -                       -                       (5,010)              
เงินสดจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าหุ้น -                       -                       (28,187)            (8,279)              
เงินสดรับจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       3,165                -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       -                       -                       91                    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนลดลง 18,000              -                       18,000              -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       904                  -                       904                  
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 1.3, 9 (2,158)              (1,660)              -                       -                       
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                       -                       714                  1,047                
เงินสดรับจากเงินปันผล 1,414                -                       1,414                -                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนงานธุรกิจ 1.4 (25,008)            -                       -                       -                       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,139                (236)                 2,662                (179)                 
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  (7,969)              838                  (18,371)            (13,240)            
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 50,679              (12,595)            27,652              (18,614)            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       5,860                -                       -                       
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารลดลง (5,533)              (10,860)            (3,600)              (7,700)              
เงินรับค่าหุ้น -                       43,988              -                       43,988              
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (9,442)              (10,006)            (744)                 (714)                 
เงินปันผลจ่าย (3,043)              -                       (3,043)              -                       
ดอกเบ้ียจ่าย (8,718)              (7,249)              (5,721)              (5,483)              
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 23,943              9,138                14,544              11,477              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (2,163)              (752)                 -                       -                       
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด
   และรายการเทียบเทา่เงินสด (82)                   (30)                   -                       -                       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 21,274              10,214              7,842                (5,920)              
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 34,414              36,578              3,669                17,665              

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 3 55,688              46,792              11,511              11,745              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุเป็นท่ีดินและอาคาร -                       59,244              -                       59,244              
   ซ้ืออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                       -                       -                       113                  
   ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ (50)                   (2,323)              -                       (2,323)              
   จ  าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บช าระ (6,000)              (2,670)              (6,000)              (2,711)              
   จ  าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะยงัไม่ไดรั้บช าระ -                       -                       (2,070)              (8)                     
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียลดลงจากการหกักลบกบับญัชี
       ลูกหน้ีค่าสินทรัพย์ -                       -                       (23,570)            -                       
   โอนยานพาหนะเพ่ือช าระคืนทนุใหก้บัผูถื้อหุ้นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
      อ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (10,619)            -                       -                       -                       
   คืนทนุใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
       แต่ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 14,276              -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน    
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดังนั้ น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่  ๆ  
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่น าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย               
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                           
โลจิสติกส์ จ  ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และได้จดัท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                      
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 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 
บริษทัดังกล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแล้วเสร็จเม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯนบัแต่วนัที่ดงักล่าวตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 286,000 รูปีอินเดียและยงัมิได้
เร่ิมด าเนินกิจการ  

- เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มี
มติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการลดจ านวนหุ้นจ านวน 1,699,280 หุ้น จากเดิม 16,874,280 หุ้น 
เหลือ 15,175,000 หุ้น เป็นผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 75.35 เป็นร้อยละ 
83.79 การลดทุนจดทะเบียนด าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 
2562 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวมีมติอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการลดจ านวน
หุ้นจ านวน 1,600,000 หุ้น จากเดิม 15,175,000 หุ้น เหลือ 13,575,000 หุ้น เป็นผลให้บริษทัฯมีสัดส่วน
การถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 83.79 เป็นร้อยละ 93.66 การลดทุนจดทะเบียนด าเนินการเสร็จส้ินเม่ือ
วนัที่ 16 กนัยายน 2562 การลดทุนนั้นเป็นการลดทุนโดยการคืนสินทรัพยท์ี่น ามาลงทุนของผูถื้อหุ้น
กลุ่มหน่ึง และสัดส่วนการถือหุ้นเปล่ียนแปลงนับตั้งแต่วนัที่จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์
ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

- เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมัติให้จ  าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั ทั้งจ  านวนในราคาทุนโดยมีหุ้นสามัญ 599,999 หุ้น มูลค่าหุ้น     
ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,999,990 บาท ให้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เม่ือวนัที่    
1 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯได้ท  าสัญญาซ้ือขายหุ้นกับบริษัทดังกล่าว และเป็นผลให้ บริษทั แอลจี      
คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั ส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนับแต่วนัที่ดงักล่าวตามที่กล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัที่มีสาระส าคญั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน
บญัชีของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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1.4  กำรซ้ือส่วนงำนธุรกิจ 

 เม่ือวนัที่ 9 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์แห่งหน่ึงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายส่วนงานธุรกิจการ
บริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ (Non-Vessel Operating Common Carrier-NVOCC) กับ
บริษัทในประเทศไทยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 25.0 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายช าระการซ้ือส่วนงาน
ดังกล่าวและได้รับโอนสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่สัญญา จากการซ้ือส่วนงานน้ีบริษัทฯได้
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้และความรู้ทางเทคนิค ซ่ึงแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งจ  านวนตามที่แสดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 1.5  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

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

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีที่เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 กับสัญญาที่ท  ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สญัญาที่อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ที่ เกิดขึ้ นจากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงิน             
ที่สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการที่ไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์               
ที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีขึ้นเพือ่ใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีที่มีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัที่
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน
ในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต  ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17     
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน
ในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  

2.   นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  
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3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินสด 6,938 4,040 140 140 
เงินฝากธนาคาร 48,750 30,374 11,371 3,529 

รวม 55,688 34,414 11,511 3,669 

 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบี้ ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 
1.35 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 2.10 ต่อปี) 

4. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งบริษทัฯกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 
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) 
NCL International Logistics Private Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
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 
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รายช่ือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 
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 ์เบบี้  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 เอ็นเอสพ ีเนทเวอร์ค จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอล เอ็น จี ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จงไท่บลูซี จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
NCL Inter Logistics Corporation Limited มีกรรมการร่วมกนั 
*  เงินลงทุนในบริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกัด ถูกจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด 

รายการธุรกิจที่ส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั       
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 908 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค้่าเช่า - - - 180 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - - 341 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 2,509 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,803 5,289 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - - 7 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,205 1,527 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 240 150 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค้่าเช่า - - 767 195 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - - 252 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,022 315 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 270 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,522 2,794 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 4,089 1,241 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,255 2,083 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 134 128 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,725 213 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 39 5 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Qingdao National Container Line Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 3 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 44 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 219 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 8 - 8 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 1,676 - 1,676 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 150 200 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 6,976 6,206 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Zim Integrated Shipping Services Ltd.      
 รายไดค้่าท่ีปรึกษา 984 - 984 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,955 - 3,955 - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 253 324 24 24 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย 277 278 - - อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั       
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 100 2,824 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค้่าเช่า - - 291 540 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 446 1,010 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2,963 14,084 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 6,313 13,794 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - - 23 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 3,686 5,179 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 912 151 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค้่าเช่า - - 1,785 570 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 217 748 อตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1,118 5,620 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 400 1,666 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 5,306 2,869 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 6,129 1,654 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 6,532 2,083 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 735 128 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2,816 213 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 248 5 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Qingdao National Container Line Co., Ltd.      
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 30 3 ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 111 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 254 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 531 - - ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 28 - 28 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
      อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดเ้งินปันผล 1,414 - 1,414 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 4,750 - 4,750 ราคาเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภายนอก 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 ค่าเช่า 450 400 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
บริษทั เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 19,039 14,340 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
บริษทั แอล เอ็น จี ฟู้ ด โปรดกัส์ จ ากดั      
 รายไดอ่ื้น - 26 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

Zim Integrated Shipping Services Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 - 2 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

อตัราร้อยละ 10 - 30 
 รายไดค้่าท่ีปรึกษา 3,222 - 3,222 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6,193 - 6,193 - ราคาเทียบเคียงกบั

บุคคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 900 771 71 71 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 ดอกเบ้ียจ่าย 823 790 - - อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ                     
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั - - - 239 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 1,228 2,294 
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - - 96 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 1,992 845 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั - - - 648 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 1,733 1,266 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 2,114 916 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 41 - 
  Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 67 - 
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั 2,370 2,517 - - 
รวม 2,370 2,517 7,175 6,304 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ     
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ  ากดั - 96 - 96 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 280 - 280 - 
รวม 280 96 280 96 
เงินรับแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั - - - 43 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 24 39 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 2 32 

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

รวม - - 29 128 
ค่าเช่าคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั - - - 60 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั - - 279 65 
รวม - - 279 125 
ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั - - - 149 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั - - 669 - 
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 2,070 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 2,943 - 2,943 - 
 กรรมการ 5,662 5,836 - - 
รวม 8,605 5,836 5,682 149 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั - - - 264 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั - - - 693 
รวม - - - 957 
รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,255 8,449 13,445 7,759 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั - - - 365 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 553 381 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 3,372 33 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 118 45 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 29 14 

NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 69 77 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 252 - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั - - 1,004 - 

 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ  ากดั - 155 - 155 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 159 - 159 - 
รวม 159 155 5,556 1,070 
เงินจ่ายแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 261 54 
รวม - - 261 54 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 กรรมการ - 27 - - 
รวม - 27 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั - - 3 - 
 กรรมการ 94 1,288 - 970 
รวม 94 1,288 3 970 
เช็คคา้งจ่าย     
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 294 - 294 - 
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 48 48 - - 
 กรรมการ 95 95 - - 
รวม 437 143 294 - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     
 กรรมการ 130 129 - - 
รวม 130 129 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 820 1,742 6,114 2,094 

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 21,939 21,939 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,939 21,939 - - 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ยอดคงเหลือ      ณ 

วนัท่ี   
ยอดคงเหลือ     
ณ วนัท่ี 

 ลกัษณะ 1 มกราคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 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 - (41,000) - 
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 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ยอดคงเหลือ        
ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืระยะสั้น 1 มกราคม 2562 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 กนัยายน 2562 
กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรรมการ 21,939 3,993 (3,993) 21,939 

รวม 21,939 3,993 (3,993) 21,939 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการใน
รูปสญัญาเงินกูย้มืมีระยะเวลา 1 ปี โดยคิดดอกเบี้ยระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 0 - 5.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,776 6,531 4,087 4,556 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 418 183 408 183 
รวม 6,194 6,714 4,495 4,739 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,133 19,656 12,409 12,925 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,445 549 1,403 549 
รวม 19,578 20,205 13,812 13,474 
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 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัระหวา่งกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดท้  าสญัญาเช่าอาคารกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุ
สญัญาไดต้ามเง่ือนไขที่ตกลงร่วมกนั บริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ลา้นบาท 

 ข) บริษทัฯไดท้  าสญัญาให้เช่าอาคารส านกังานกบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 3 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนั
ตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.72 ลา้นบาท 

5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,370 2,517 1,846 2,950 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน - - 1,924 1,451 
 1 - 3 เดือน - - 2,504 1,798 
   3 - 6 เดือน - - 832 105 
 6 - 12 เดือน - - 69 - 

รวม  2,370 2,517 7,175 6,304 

ลูกหนีอ้ื่น     
อ่ืน ๆ 8,885 5,932 6,270 1,455 

รวม 8,885 5,932 6,270 1,455 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,255 8,449 13,445 7,759 
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6. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรอื่น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 94,003 93,326 60,787 57,395 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 50,994 40,443 26,005 22,257 
 1 - 3 เดือน 84,161 26,364 12,372 8,683 
   3 - 6 เดือน 30,154 18,164 1,766 2,960 
 6 - 12 เดือน 8,957 13,478 1,072 1,712 
   เกินกว่า 12 เดือน 7,554 10,534 6,190 7,205 
รวม 275,823 202,309 108,192 100,212 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (5,754) (7,453) (4,870) (6,336) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  270,069 194,856 103,322 93,876 
ลูกหนีอ้ื่น     
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 20,124 14,377 19,985 12,555 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (33) (30) (4) - 
สุทธิ 20,091 14,347 19,981 12,555 
ลูกหน้ีอ่ืน 8,545 4,587 623 2,323 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (87) (87) (87) (87) 
สุทธิ 8,458 4,500 536 2,236 
เงินมดัจ า 758 680 - - 
เงินรับแทน 1,673 2,082 - - 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 234 603 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 132 317 132 317 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 31,346 22,529 20,649 15,108 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -      
 กิจการอ่ืน - สุทธิ 301,415 217,385 123,971 108,984 
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 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืนส าหรับงวด              
เกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

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

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1 มกราคม 2562 ในระหว่างงวด ระหว่างงวด งบการเงิน 30 กนัยายน 2562 
ลูกหน้ีการคา้ 7,453 (1,556) (87) (56) 5,754 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 30 3 - - 33 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - - 87 

รวม 7,570 (1,553) (87) (56) 5,874 

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

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1 มกราคม 2562 ในระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 กนัยายน 2562 
ลูกหน้ีการคา้ 6,336 (1,466) - 4,870 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ - 4 - 4 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 

รวม 6,423 (1,462) - 4,961 

7. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ 
จดัตั้งข้ึน       
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                         
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั เป็นตวัแทนขนส่ง        
    สินคา้ทางทะเล ไทย 51.00 51.00 5,100 5,100 5,956 6,589 

     5,100 5,100 5,956 6,589 
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(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             
ของเงินลงทุน 

                              
ราคาทุน - สุทธิ 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม   30 กนัยายน 31 ธันวาคม   30 กนัยายน 31 ธันวาคม   30 กนัยายน 31 ธันวาคม   
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ 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 

 เม่ือวนัที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ  ากัด มีมติให้จ่าย                  
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา
หุ้นละ 277.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ตอ้งจ่ายจ านวนเงิน 2.8 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจ านวน 
1.4 ลา้นบาทตามสดัส่วนการถือหุน้แลว้เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน        
2562 

31 ธันวาคม         
2561 

30 กนัยายน        
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

30 กนัยายน        
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง      
NCL Inter Logistics (S) Pte.  1.6 ลา้นเหรียญ  1.6 ลา้นเหรียญ     
  Ltd.     สิงคโปร์     สิงคโปร์ 100.00 100.00 39,088 39,088 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์       
 ไลน์ จ  ากดั -  10.0 ลา้นบาท         - 60.00 - 6,000 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์           
  โลจิสติกส์ จ  ากดั  135.8 ลา้นบาท  168.7 ลา้นบาท 93.66 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 
บริษทัย่อยทีถ่ือหุ้นโดย 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     
    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 100.00 100.00 - - 
Ningbo NCL Inter Logistics        
  Co., Ltd.  1.4  ลา้นหยวน  0.3  ลา้นหยวน 100.00 100.00 - - 
NCL International Logistics       
  Private Limited  0.3  ลา้นรูปีอนิเดีย - 100.00         - - - 
NCL Inter Logistics Vietnam  2,500.0 ลา้นดอง 250.0 ลา้นดอง     
 Co., Ltd.   เวยีดนาม   เวยีดนาม 49.00 - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน        
2562 

31 ธันวาคม         
2561 

30 กนัยายน        
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

30 กนัยายน        
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัย่อยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียผา่นการควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    
PT. NCL INTER LOGISTIK        
  INDONESIA 1,000.0 ลา้นรูเปีย 1,000.0 ลา้นรูเปีย - - - - 

รวม     189,026 195,026 

9.2    รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคญั                  
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน

บริษทัย่อยสะสม 

ก  าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บั   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ในบริษทัย่อยส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  

เงินปันผลจ่ายใหก้บั                  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี               

อ านาจควบคุมส าหรับงวด         
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

 30 กนัยายน        
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

30 กนัยายน        
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

30 กนัยายน        
2562 

30 กนัยายน        
2561 

30 กนัยายน        
2562 

30 กนัยายน        
2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แอลจี คอนเทน

เนอร์ ไลน ์จ ากดั - 40.00 - (3.32) 0.11 0.03 - - 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด 

จ ากดั 47.20 47.20 18.74 16.22 2.52 0.23 - - 
PT. NCL INTER 

LOGISTIK 
INDONESIA 40.00 40.00 4.30 3.89 0.41 2.15 - - 

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯที่ไดเ้คยอนุมัติให้ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ขยาย
การลงทุนในต่างประเทศตามวงเงินที่ก  าหนด ในระหว่างงวด บริษทัฯไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงิน 1,269,248 เหรียญสิงคโปร์ การจดทะเบียนเพิ่มทุนอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 เงินลงทุนเพิ่มดังกล่าวแสดงเป็น “เงินจ่ายล่วงหน้า          
ค่าหุน้” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

- ในเดือนมกราคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มใน Qingdao National 
Container Line Company Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศจีน เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการเป็น
จ านวนเงิน 404,058 หยวน Qingdao National Container Line Company Limited จดทะเบียนเพิ่มทุน
แลว้เสร็จเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนเรียกช าระแลว้
จ านวน 750,433 หยวน 
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 - เม่ือวนัที่ 13 กุมภาพนัธ ์2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
มีมติอนุมัติให้เพิ่มเงินลงทุนใน LG Container Line Pte. Ltd. จ านวน 90,000 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็น
เงินลงทุนทั้ งหมดจ านวน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยในระหว่างงวด NCL Inter Logistics (S) Pte. 
Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่ม และ LG Container Line Pte. Ltd. จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จเม่ือวนัที่ 1 
มีนาคม 2562 

 - ในเดือนกุมภาพันธ์  2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด าเนินการจัดตั้ ง “NCL International 
Logistics Private Limited” ในประเทศอินเดีย โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือ
หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 รูปีอินเดีย บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งแล้วเสร็จเม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 และถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนับแต่วนัที่ดังกล่าว 
เน่ืองจากบริษทัฯได้ถือเงินลงทุนในบริษทัดังกล่าวผ่าน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ NCL International Logistics Private Limited และบริษทัฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัดังกล่าว ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 NCL International Logistics Private Limited 
มีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 286,000 รูปีอินเดีย และยงัมิไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการ 

 - เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากัด      
มีมติอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการลดจ านวนหุ้นจ านวน 1,699,280 หุ้น จากเดิม 16,874,280 หุ้น 
เหลือ 15,175,000 หุ้น เป็นผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 75.35 เป็นร้อยละ 
83.79 การลดทุนจดทะเบียนด าเนินการเสร็จส้ินเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 
2562 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวมีมติอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการลดจ านวน
หุ้นจ านวน 1,600,000 หุ้น จากเดิม 15,175,000 หุ้น เหลือ 13,575,000 หุ้น เป็นผลให้บริษทัฯมีสัดส่วน
การถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 83.79 เป็นร้อยละ 93.66 การลดทุนจดทะเบียนด าเนินการเสร็จส้ินเม่ือ
วนัที่ 16 กนัยายน 2562 การลดทุนนั้นเป็นการลดทุนโดยการคืนสินทรัพยท์ี่น ามาลงทุนของผูถื้อหุ้น
กลุ่มหน่ึง และสดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงนบัตั้งแต่วนัที่จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์

 - เม่ือวนัที่  30 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ  าหน่ายเงินลงทุน      
ในบริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั ทั้งจ  านวนในราคาทุนโดยมีหุน้สามญั 599,999 หุน้ มูลค่าหุ้น
ที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,999,990 บาท ให้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เม่ือวนัที่    
1 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทัดงักล่าว โดยก าหนดให้ช าระภายในวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 และเป็นผลให้ บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั ส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯนับแต่วนัที่ดงักล่าว ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ลูกหน้ีดงักล่าวแสดงรวมอยูใ่นบญัชีลูกหน้ีอ่ืน - 
กิจการอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน ต่อมาเม่ือวนัที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษทัฯได้รับช าระเงินจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนทั้งจ  านวนแลว้ 
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มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยดังกล่าว ณ วนัที่จ  าหน่ายตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯมี
ขาดทุนจ านวน 5,150,732 บาท ซ่ึงรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 2,158,151 บาท      
โดยในระหว่างงวดปัจจุบันบริษัทฯบันทึกก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท  แอลจี                  
คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ากดั จ  านวน 11,150,732 บาท ภายใตร้ายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 - ในเดือนพฤษภาคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยใน
 ต่างประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

- โอนเงินลงทุนเพิ่มใน Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศจีน เพื่อ
ใช้ในการด าเนินกิจการเป็นจ านวนเงิน 675,110 หยวน Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.       
จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จเม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นผลให้มีทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 
1,012,470 หยวน ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดโ้อนเงินลงทุน
เพิ่มอีกเป็นจ านวนเงิน 351,560 หยวน เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการ Ningbo NCL Inter Logistics 
Co., Ltd. จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จเม่ือวนัที่  21 สิงหาคม 2562  ณ วันที่  30 กันยายน 2562   
บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 1,364,030 หยวน 

- โอนเงินลงทุน เพิ่มใน  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. ซ่ึ งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ
เวยีดนาม จ านวน 1,225,000,000 ดอง และจดทะเบียนเพือ่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัโดยมีสดัส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 2,500,000,000 ดอง  

 อย่างไรก็ตาม NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ยงัคงพิจารณา NCL Inter Logistics Vietnam Co., 
Ltd. เป็นบ ริษัทย่อย เน่ื องจากย ังคงมี  Business cooperation agreement ที่ท  าระหว่างกัน เพื่ อ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของ
บริษทัดงักล่าว และเง่ือนไขต่าง ๆ ในสญัญายงัคงเดิม 

10. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน
2562 สรุปไดด้งัน้ี 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   อาคารและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 5,387 3,530 5,816 14,733 
ค่าเส่ือมราคา - (404) (226) (630) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 5,387 3,126 5,590 14,103 
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 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 2.02 ลา้นบาท (31 
ธนัวาคม 2561: 2.08 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือที่ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562
สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 318,959 83,341 
ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,706 38,741 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,519) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
   ณ วนัที่จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 

 
(43,539) 

 
(5,142) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (17,356) (3,340) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (105) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 261,146 113,600 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและรถหัวลากหางพ่วง มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 
86.48 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 65.83 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 88.60 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 66.34 ลา้นบาท)) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือที่ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละบุคคลภายนอก 

 เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยมีมติอนุมัติคืนรถหัวลาก 8 หัวและ      
หางพ่วง 4 หาง ซ่ึงเป็นสินทรัพยท์ี่ผูถื้อหุ้นกลุ่มหน่ึงน ามาร่วมลงทุนโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 
12.0 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยตอ้งการปรับโครงสร้างผูถื้อหุ้นและเพือ่ลดค่าใชจ่้ายที่เกิดจากรถหวัลาก
หางพ่วงที่ใชง้านไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงไดท้  าสัญญาโอนคืนทรัพยสิ์นดงักล่าวให้กบั      
ผูถื้อหุน้ และไดจ้ดัท าหนงัสือมอบอ านาจเพือ่ด าเนินการจดทะเบียนโอนรถและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท า
สัญญา ในไตรมาสที่ 1 บริษทัย่อยได้จดัประเภทของรถหัวลากหางพ่วงใหม่จากบญัชีอุปกรณ์ซ่ึงแสดง
ภายใต้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเป็นบัญชีสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อจ่ายให้กับผูเ้ป็นเจ้าของโดยแสดงภายใต้
สินทรัพยห์มุนเวียน เน่ืองจากการลดทุนตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงและจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหน่ึงปีนับแต่วนัที่จดัประเภทสินทรัพย ์และจะไม่มีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวแต่อยา่งใด สินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของจะรับรู้ดว้ยจ านวนที่ต  ่ากวา่ระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการโอน ซ่ึงการรับรู้รายการดงักล่าวท าให้เกิดผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน 1.4 ลา้นบาท โดยแสดงรวมในบญัชีค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนรวม บริษทัยอ่ย
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ไม่ไดบ้นัทึกค่าเส่ือมราคาของรถหัวลากหางพ่วงดงักล่าวนับแต่วนัที่จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อ
จ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ เม่ือวนัที่ 18 กันยายน 2562 บริษทัย่อยได้ด าเนินการจดทะเบียนโอนรถหัวลาก    
หางพว่งดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ และไดต้ดัรายการสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของออกจาก
บญัชีในวนัเดียวกนั 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน                               31 ธนัวาคม 30 กนัยายน                               31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ราคาทุน  37,529 12,811 8,538 7,758 
หกั:  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,842) (3,730) (2,303) (2,257) 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลคา่  
     สินทรัพย ์ (2,814) (2,814) (2,328) (2,328) 
ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน (58) 1 - - 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 30,815 6,268 3,907 3,173 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562    
สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 6,268 3,173 
ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,588 780 
เพิม่จากการซ้ือส่วนงานธุรกิจ (หมายเหตุ 1.4) 25,008 - 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,471) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (519) (46) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (59) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 30,815 3,907 
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13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม                   

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม                   

2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 8,914 14,433 8,914 9,462 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 216,198 160,000 188,200 160,000 
รวม 225,112 174,433 197,114 169,462 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ซ่ึงมีระยะเวลา 3 เดือน 
และคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 3.55 ถึงร้อยละ 5.24 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.08 ถึง
ร้อยละ 4.96 ต่อปี) 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยมืระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ค ้ าประกันโดยที่ดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรอื่น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เจา้หน้ีการคา้ 143,128 102,504 43,562 39,781 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,535 12,044 14,654 8,031 
เจา้หน้ีอ่ืน 36,485 8,653 9,192 5,179 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 198,148 123,201 67,408 52,991 

15. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 30,270 61,485 2,205 3,032 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (931) (3,302) (97) (180) 
รวม 29,339 58,183 2,108 2,852 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (20,799) (25,652) (1,031) (998) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก    
  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,540 32,531 1,077 1,854 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้ท  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลิสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที่ตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 21,537 8,733 30,270 1,102 1,103 2,205 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (738) (193) (931) (71) (26) (97) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสัญญาเช่า 20,799 8,540 29,339 1,031 1,077 2,108 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 27,760 33,725 61,485 1,103 1,929 3,032 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2,108) (1,194) (3,302) (105) (75) (180) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 

    ตามสัญญาเช่า 25,652 32,531 58,183 998 1,854 2,852 

ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การส่งคืนรถผสมปูนจ านวน 10 คนั ที่อยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน
ให้กบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง ซ่ึงมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินคงเหลือเป็นจ านวนเงินประมาณ 19.0 
ล้านบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยตอ้งการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยจะเน้นท าธุรกิจขนส่งในส่วนที่มีความ
ช านาญเป็นหลกั บริษทัยอ่ยไดต้ดัจ  าหน่ายรถผสมปูนทั้งหมดดงักล่าวออกจากบญัชีทรัพยสิ์นถาวรและรับรู้
ผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวรดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.6 ลา้นบาทในงบการเงิน
ของบริษทัยอ่ย และรับรู้ผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวรเพิม่เติมในงบการเงินรวมของบริษทัฯ
เป็นจ านวนเงิน 3.5 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากรถผสมปูนดงักล่าวมีมูลค่ายติุธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี      
ณ วนัที่รวมธุรกิจและได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าว จ  านวนผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทั้งหมดรวมเป็น
จ านวนเงิน 6.1 ลา้นบาทซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงในบญัชีค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนรวม บริษทัลิสซ่ิง    
จะด าเนินการประมูลขายทอดตลาดรถผสมปูนที่ไดรั้บคืนมาดงักล่าว ซ่ึงหากจ านวนเงินที่ไดรั้บจากการ
ประมูลขายทอดตลาดน้อยกว่าจ  านวนหน้ีสินคงเหลือ บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะมีภาระผูกพนัในการจ่ายช าระ
เงินในส่วนต่างที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ให้กบับริษทัลิสซ่ิง อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของ
บริษทัยอ่ยเช่ือว่าการประมูลขายทอดตลาดจะเสร็จส้ินภายในหน่ึงปี และจะไม่มีจ  านวนเงินที่ตอ้งช าระ
เพิ่มเติมหรือหากมีส่วนต่างเกิดขึ้ นก็จะเป็นจ านวนเงินที่ไม่เป็นสาระส าคญั ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562     
การประมูลขายทอดตลาดอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 
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16. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

 
อตัราดอกเบี้ย 

 
การช าระคืนเงินตน้ 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธันวาคม  
2561 

30 กนัยายน    
2562 

31 ธันวาคม  
2561 

 (ร้อยละ)      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร     
  1 MLR-3  

(งวดที่ 1-24) 
MLR-2 
(งวดที่ 25-36) 

ช าระรายเดือน 15 พฤษภาคม 2558  
   ถึงวนัที่ 22 เมษายน 2562 

- 3,600 - 3,600 
  2 ร้อยละ 14.21 ช าระรายเดือน 25 ธันวาคม 2559  

   ถึงวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563 3,973 5,492 - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น   -  
  1 ร้อยละ 20.96 ช าระภายใน 31 ธันวาคม 2562 620 1,034 - - 
รวม   4,593 10,126 - 3,600 
หัก: ส่วนถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,531) (6,903) - (3,600) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ก าหนดช าระภายหน่ึงปี 1,062 3,223 - - 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม                         
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 10,126 3,600 
หกั: ช าระคืนในระหวา่งงวด (5,533) (3,600) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 4,593 - 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ านวน 40 ล้านบาท วงเงินสินเช่ือดังกล่าว                  
ค  ้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและรถหัวลากหางพ่วงบางส่วนของ       
บริษทัยอ่ย 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนค ้าประกนัโดยรถหวัลากหางพว่งบางส่วนของบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืจากธนาคาร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ
ตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราที่ก  าหนดในสญัญา เป็นตน้ 
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17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2562 สรุปได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 6,864 5,544 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (585) - 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,041 1,511 
   ตน้ทุนดอกเบี้ย 137 121 
  ตน้ทุนบริการในอดีต 1,632 1,608 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
   ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตาม   
      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
     ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ   
         ดา้นประชากรศาสตร์ 17 - 
     ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ   
         ทางการเงิน 33 - 
     ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (113) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 10,026 8,784 

 เม่ือวันที่  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติ คุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน          
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้  าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนั
ครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอัตราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดังกล่าวจะมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจ านวนเงิน 1.63 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1.61 ลา้นบาท) โดยรับรู้ตน้ทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน  
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18. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีที่ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลส าหรับงวด 534 1,044 248 1,044 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว (793) 205 (123) (81) 
(รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน         

งบก ำไรขำดทุน (259) 1,249 125 963 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลส าหรับงวด 2,496 1,894 2,046 1,894 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว (3,411) (2) (1,229) 337 
(รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน         

งบก ำไรขำดทุน (915) 1,892 817 2,231 
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19. ทุนเรือนหุ้น 

 หุ้นสามัญจดทะเบี ยนที่ ย ังไม่ได้ออกและเรียกช าระเป็น หุ้นสามัญที่ ส ารองไว้เพื่ อการใช้สิท ธิ                               
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญั 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญั  

20. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2561 บริษทัฯได้จ  าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯคร้ังที่ 3        
(NCL-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซ้ือหุ้นสามัญในอตัรา 7 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
(NCL-W3) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ: 65,000,000 หน่วย 
จ านวนหุน้ที่รองรับการใชสิ้ทธิ: 104,000,000 หุน้ 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ: 16 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ: 7 สิงหาคม 2561 
วนัที่ครบก าหนด: 6 ธนัวาคม 2562 
ราคาการใชสิ้ทธิ: 2.40 บาทต่อ 1 หุน้สามญั  
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.50 หุน้สามญั  

(กรณีมีเศษใหปั้ดทิ้ง) 
ระยะเวลาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน

ธนัวาคม ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยจะก าหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัที่ 28 มิถุนายน 2562 และก าหนดการใชสิ้ทธิ      
คร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัที่ 6 ธนัวาคม 2562 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 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 หุ้นสามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2562 ขายในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2562 

 (บาท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
NCL-W3 2.40 1.50 หุ้นสามญัต่อ                

1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
64,877,441 - - - 64,877,441 
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21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน     
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 320,223 บาท 

22. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 ก าไรหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัที่ออกอยูใ่นระหว่างงวดกบัจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัที่บริษทัฯอาจตอ้งออกเพือ่แปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า  

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   2,576 4,516 454,152 434,602 0.006 0.010 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   157 3,428 454,152 434,602 0.000 0.008 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   7,148 2,982 454,152 434,602 0.016 0.007 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   1,139 3,562 454,152 434,602 0.003 0.008 

ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัส าหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน  2562 และ 2561 เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ       
ที่จะซ้ือหุน้สามญัมีราคาสูงกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 

23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานที่รายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำ    
ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพิธีกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลติและ
จ ำหน่ำยน ำ้ยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนที่

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 34.07 215.73 30.65 30.12 310.57 - 310.57 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1.02 15.70            -           - 16.72 (16.72)          - 
รวมรำยได้ 35.09 231.43 30.65 30.12 327.29 (16.72) 310.57 
ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 3.27 42.74 12.19 6.67 64.87 - 64.87 
รายไดอ่ื้น       1.33 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (11.75) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (48.70) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (2.94) 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.45 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       3.26 
รายไดภ้าษีเงินได้       0.26 

ก ำไรส ำหรับงวด       3.52 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำ    
ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพิธีกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลติและ
จ ำหน่ำยน ำ้ยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนที่

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 27.89 153.83 113.86 26.74 322.32 - 322.33 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 0.28 24.52 0.62           - 25.42 (25.42)          - 
รวมรำยได้ 28.17 178.35 114.48 26.74 347.74 (25.42) 322.33 
ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 1.40 36.16 18.65 3.33 59.54 - 59.54 
รายไดอ่ื้น       5.42 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย    (11.22) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (44.19) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3.31) 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.41 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       6.65 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้       (1.25) 

ก ำไรส ำหรับงวด       5.40 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำ    
ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพิธีกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลติและ
จ ำหน่ำยน ำ้ยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนที่

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 100.45 686.64 98.29 88.05 973.43 - 973.43 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1.12 42.92 6.58           - 50.62 (50.62)          - 
รวมรำยได้ 101.57 729.56 104.87 88.05 1,024.05 (50.62) 973.43 
ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 12.76 142.48 25.42 19.81 200.47 - 200.47 
รายไดอ่ื้น       19.88 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย    (38.62) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (159.78) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (7.45) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (8.54) 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.78 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       6.74 
รายไดภ้าษีเงินได้       0.92 

ก ำไรส ำหรับงวด       7.66 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

ให้บริกำร
ขนส่งและขน
ถ่ำยสินค้ำทำง

บก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และพิธีกำรกรม
ศุลกำกร (Freight 

Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเทศ 
(NVOCC) 

 
 

ผลติและ
จ ำหน่ำยน ำ้ยำ

ฟอกไต 
รวมส่วนงำนที่

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

งบกำรเงิน
รวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 81.62 410.11 333.57 56.58 881.88 - 881.88 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 5.28 33.85 14.11           - 53.24 (53.24)          - 
รวมรำยได้ 86.90 443.96 347.68 56.58 935.12 (53.24) 881.88 
ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 8.61 93.47 57.36 9.48 168.92 - 168.92 
รายไดอ่ื้น       13.75 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (33.22) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (135.39) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (9.85) 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       0.72 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้       4.93 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้       (1.89) 

ก ำไรส ำหรับงวด       3.04 

24. เงินปันผล 

 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี 2562 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 ในอัตรา 0.0067 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 3.04 ล้านบาท 
บริษทัฯจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 
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25. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

25.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกโดยมีระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาได ้ภายใตเ้งื่อนไขที่ตกลงร่วมกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการระยะยาวที่บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) 
จ่ายช าระภายใน 1 ปี   

บาท 8.85 13.63 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.02 0.02 
เหรียญสิงคโปร์ 0.09 0.06 

จ่ายช าระมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
บาท 3.49 4.44 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.02 0.02 
เหรียญสิงคโปร์ 0.06 0.06 

25.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช ำระ 

ณ วนัที่  30 กันยายน  2562 บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์มีส่วนของเงินลงทุนที่ยงัไม่เรียกช าระจาก                
บริษทัยอ่ยอ่ืนดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. 4.2 ลา้นหยวน 4.7 ลา้นหยวน 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. 3.6 ลา้นหยวน 4.7 ลา้นหยวน 
NCL International Logistics Private Limited 4.7 ลา้นรูปีอินเดีย       - 
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25.3 กำรค ำ้ประกัน 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 2.9 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.6 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 
2561: 3.3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.7 ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพือ่ค  ้าประกนัการจ่าย
ช าระเงิน ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัการขนส่งจ านวน 0.6 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.5 
ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2561: 0.9 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.5 ลา้นบาท)) เพื่อค  ้ าประกันการ
ปฏิบติังานตามสญัญาเป็นผูป้ระกอบการขนส่งจ านวน 2.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.0 ลา้นบาท) 
(31 ธนัวาคม 2561: 2.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.0 ลา้นบาท)) และเพื่อค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
และอ่ืน ๆ จ านวน 0.1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.1 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 0.1 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.1 ลา้นบาท)) 

25.4 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและพนักงานขบัรถของบริษทัฯถูกฟ้องร้องจากพนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีในขอ้หา
บรรทุกน ้ าหนกัสินคา้เกินกวา่ที่กฎหมายก าหนด ศาลชั้นตน้มีค  าสั่งเม่ือวนัที่ 8 ธนัวาคม 2558 ให้ยดึรถยนต์
ของกลาง (ราคาตามบญัชีเท่ากับ 953,075 บาท) เม่ือวนัที่ 6 กันยายน 2559 ศาลอุทธรณ์เห็นพอ้งด้วยกับ
ค าสั่งของศาลชั้นตน้ บริษทัฯยืน่ค  าร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา แต่ศาลฎีกาไม่รับค าร้อง ดงันั้น รถยนต์
ของบริษทัฯจึงถูกยดึเพื่อขายทอดตลาด ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดต้ดัจ  าหน่ายรถยนตค์นัดงักล่าว
ออกจากบญัชีสินทรัพยแ์ลว้ 

25.5 สินทรัพย์/หนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่ได้รับกำรป้องกันควำมเส่ียง 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินที่ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ได้รับการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ดงัน้ี 
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งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,855.89 3,323.84 1,266.76 1,618.85 30.59 32.45 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 2.73 - 37.60 41.07 
ยโูร 0.10 - 39.55 - 33.43 37.13 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 80.18 81.67 99.50 - 22.15 23.69 
รูเปีย (ต่อ 1,000 รูเปีย) 540,000.00 1,394,796.60 - - 2.17 2.25 
ฟรังกส์วิส  - - 0.53 - 30.84 32.92 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
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30 กนัยายน 
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31 ธนัวาคม 
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30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 478.44 585.74 596.75 345.91 30.59 32.45 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 1.74 4.90 37.60 41.07 
ยโูร 0.10 - 12.96 1.20 33.43 37.13 
ดอลลาร์สิงคโปร์ - 81.67 - - 22.15 23.69 

26. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

- เม่ือวนัที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มี
มติอนุมติัใหเ้พิ่มเงินลงทุนใน LG Container Line Pte. Ltd. จ านวน 1,150,000 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็น
เงินลงทุนทั้ งหมดจ านวน 1,250,000 เหรียญสิงคโปร์ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอน     
เงินลงทุนเพิม่ และ LG Container Line Pte. Ltd. จดทะเบียนเพิม่ทุนแลว้เสร็จเม่ือวนัที่ 10 ตุลาคม 2562 

- เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมตัิ ดงัน้ี 

- อนุมตัิใหจ้  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ทั้งจ  านวนในราคาทุน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึง โดยก าหนดการแบ่งจ่ายช าระเป็นรายปีจ านวน 3 งวด ช าระงวดแรก
ภายในวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสญัญาจ าน าหุน้เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

- อนุมัติให้จ  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด ทั้งจ  านวน โดยก าหนดราคา      
ที่ใกลเ้คียงกบัราคาประเมินจากผูป้ระเมินอิสระของผูซ้ื้อ ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นหลกั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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27. กำรอนุมัติงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 


