รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อของบริ ษทั เอ็นซี แอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
เอ็นซี แอล อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติ กส์ จํากัด ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อ มูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มี ข อบเขตจํา กัด กว่ า การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ท ําให้ ข ้าพเจ้า ไม่ ส ามารถได้
ความเชื่ อ มั่น ว่าจะพบเรื่ อ งที่ มี นัย สําคัญ ทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งไม่ อ าจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

SP Audit Co., Ltd.
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 4
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ โดยบริ ษทั ได้ทาํ การปรับปรุ งย้อนหลังข้อมูลทางการเงินที่ แสดงเปรี ยบเทียบ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว
บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด

(นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

3
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ปรับปรุ งใหม่

ปรับปรุ งใหม่

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

26,281,343.50

6,342,475.29

3,291,072.28

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.1

8,420.90

402,595.68

3,145,357.90

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6

112,463,294.13

137,276,726.49

75,347,062.94

5.1

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

-

1,514,096.02

138,753,058.53

144,021,797.46

83,297,589.14

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน

7

58,758,690.03

58,668,358.09

55,491,387.27

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

8

166,925,973.18

145,982,928.33

79,435,674.09

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

9

1,081,919.13

1,150,678.00

1,204,245.62

1,481,621.76

1,514,325.51

2,305,975.00

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10

-

-

741,579.64

12,110,263.00

9,371,032.52

9,371,032.52

1,025,341.16

934,741.16

1,720,587.29

241,383,808.26
380,136,866.79

217,622,063.61
361,643,861.07

150,270,481.43
233,568,070.57

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

4
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ปรับปรุ งใหม่

ปรับปรุ งใหม่

หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการอื่น

11

65,071,190.48

67,797,327.77

85,572,178.60

5.1

1,110,349.24

547,323.67

313,230.72

12

59,593,104.25

75,136,151.04

48,522,835.66

ส่ วนของหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

13

28,116,467.78

24,090,832.92

8,795,195.06

14

3,196,341.15

3,145,654.96

2,946,050.63

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.1

-

-

1,993,820.91

-

3,351,038.88

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

2,624,941.95

เจ้าหนี้ กรมสรรพากร

3,310,561.79

1,885,349.04

1,637,554.90

163,022,956.64

172,602,639.40

153,131,905.36

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

13
14

68,529,254.00
4,451,601.07

57,509,371.73
5,271,215.45

29,978,409.33
8,420,837.92

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

15

3,390,944.00

3,182,491.00

2,465,960.00

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

10

424,750.13

101,133.17

1,339,827.00

1,339,827.00

1,004,850.00

78,136,376.20

67,404,038.35

41,870,057.25

241,159,332.84

240,006,677.75

195,001,962.61

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

5
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ตรวจสอบแล้ ว

ปรับปรุ งใหม่

ปรับปรุ งใหม่

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้

16

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 8,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
หุน้ สามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท

81,250,000.00

81,250,000.00

-

-

50,000,000.00

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 8,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
หุน้ สามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

81,250,000.00

81,250,000.00

-

-

50,000,000.00
-

48,750,000.00

48,750,000.00

8,977,533.95

(8,362,816.68)

(11,433,892.04)

138,977,533.95
380,136,866.79

121,637,183.32
361,643,861.07

38,566,107.96
233,568,070.57

กําไร(ขาดทุน)สะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

6
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2556

2555
ปรับปรุงใหม่

รายได้
รายได้จากการให้บริ การ

235,655,321.80

136,784,253.29

381,931.71

162,605.33

236,037,253.51

136,946,858.62

177,579,909.85

105,293,720.56

6,901,375.08

7,416,869.73

21,861,089.72

17,437,286.85

5,368,582.75

2,979,212.00

2,461,988.73

1,936,577.39

รวมค่าใช้จ่าย

214,172,946.13

135,063,666.53

กําไรก่อนภาษีเงินได้

21,864,307.38

1,883,192.09

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

5.3

ต้นทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด

17

(4,523,956.75)
17,340,350.63

(744,905.59)
1,138,286.50

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

18

2.13

0.23

8,125,000

5,000,000

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุน้ )

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.......................................................................... กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.......................................................................... กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

7
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
(หน่ วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ และเรียกชํ าระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ผลสะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ผลสะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

4

4

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

กําไร(ขาดทุน)สะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม

81,250,000.00
81,250,000.00

48,750,000.00
48,750,000.00

(8,261,683.51)
(101,133.17)
(8,362,816.68)

121,738,316.49
(101,133.17)
121,637,183.32

81,250,000.00

48,750,000.00

17,340,350.63
8,977,533.95

17,340,350.63
138,977,533.95

-

(12,175,471.68)
741,579.64
(11,433,892.04)

37,824,528.32
741,579.64
38,566,107.96

-

1,138,286.50
(10,295,605.54)

1,138,286.50
39,704,394.46

50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00

-

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ลงชื่ อ.....................................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ...................................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

8
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
2556

(หน่ วย : บาท)
2555

21,864,307.38

1,883,192.09

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

599,693.84

483,179.35

369,740.86

(154,720.24)

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน

196,976.54

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

3,117,401.92

1,817,426.97

32,703.75

61,271.11

208,453.00

179,136.00

(309,071.81)

(133,242.20)

2,461,988.73

1,936,577.39

28,542,194.21

6,072,820.47

264,999.10

461,797.80

20,759,066.24

(3,377,648.25)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(90,600.00)

239,500.00

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

563,025.57

1,020,633.28

(14,811,181.60)

4,481,291.68

1,425,212.75

649,277.92

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ กอ่ นภาษีเงินได้
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

-

-

304,877.00

36,652,716.27

9,852,549.90

91,244.38

106,964.41

(1,575,397.84)

(683,119.73)

35,168,562.81

9,276,394.58
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

9
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
2556

(หน่ วย : บาท)
2555

(3,369,855.92)
730,005.61
(23,400.00)
(90,331.94)
(2,753,582.25)

1,395,754.15
(7,316,671.49)
(765,845.82)
(6,686,763.16)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,726,137.29)
(768,928.19)
(6,651,563.66)
(1,521,270.93)
(808,212.28)
(12,476,112.35)

4,328,741.99
(723,546.19)
(200.00)
(2,704,912.77)
(1,069,001.46)
(971,480.78)
(1,140,399.21)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

19,938,868.21
6,342,475.29

1,449,232.21
3,291,072.28

26,281,343.50

4,740,304.49

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

19.1

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

10
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลอย่ างย่ อ
สํ าหรับงวดสามดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ัท เอ็น ซี แ อล อิ น เตอร์ เนชั่น แนล โลจิ ส ติ ก ส์ จํากัด เป็ นบริ ษ ัท จํากัด ซึ่ ง จัด ตั้ง ในประเทศไทย โดยมี
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 56/9-10 ซอยตากสิ น 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริ การขนส่ งและกระจายสิ นค้า บริ การด้านพิธีการศุลกากร และบริ การ
จัดเก็บรักษาในโกดัง
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก คื อ
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดได้
จัดทําเป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
จัดทําเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล และ
ได้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลที่ เป็ นกิ จกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอ
รายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

11
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สภาวิชาชี พบัญชีได้ประกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ กบั งบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี

เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อม
ราคาที่ตีราคาใหม่
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน

บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบนั และฝ่ าย
บริ หารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดปัจจุบนั ยกเว้นการ
ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่ได้กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 และการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานตามที่ได้กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 20

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

12
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียงั ได้ประกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับงบการเงินในงวด
อนาคต ดังต่อไปนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อ
รุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย

วันถือปฏิบตั ิ
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559

บริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินในงวดอนาคตก่อนวันถือปฏิบตั ิ
และฝ่ ายบริ หารได้ประเมินมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2557 แล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มนํามาถือปฏิบตั ิ
3. นโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ บริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญและวิธีการคํานวณในงบการเงิน
ระหว่า งกาลเช่ น เดี ย วกัน กับ ที่ ใ ช้สําหรั บ จัด ทํา งบการเงิ น สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 ยกเว้น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
รายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมํ่าเสมอในระหว่างงวดปี บัญชี จะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับการรับรู้รายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับดังกล่าวกําหนดให้กิจการรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เมื่อมีผลแตกต่างชัว่ คราวซึ่ งเกิดขึ้นทุกครั้งระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินกับมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ซึ่งเดิมบริ ษทั ไม่ได้รับรู้รายการดังกล่าว บริ ษทั ใช้วิธีปรับย้อนหลังข้อมูลทางการเงิน
ที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวต่องบการเงินงวดปัจจุบนั และงวดก่อน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
741,579.64
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
424,750.13
101,133.17
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
424,750.13
101,133.17
(741,579.64)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(หน่วย : บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
323,616.96
(152,010.10)
(323,616.96)
152,010.10
(0.04)

0.03

5. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ครอบครัวพัวถาวรสกุล ซึ่งถือหุ น้ ร้อยละ 76.31 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
เอ็นซี แอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่ครอบครัวพัวถาวรสกุลเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
หลักหรื อเป็ นกรรมการถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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รายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555
สรุ ปได้ดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ
รวมเงินลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

31 ธันวาคม 2555

8,420.90

61,517.46

8,420.90

67,658.22
273,420.00
341,078.22
402,595.68

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ยูนิทรานส์ โกลบอล จํากัด
ยอดยกมาต้นงวด
ให้กยู้ มื ในระหว่างงวด
รับชําระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
กรรมการ
ยอดยกมาต้นงวด
ให้กยู้ มื ในระหว่างงวด
รับชําระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

4,600,000.00
(4,600,000.00)
-

-

1,514,096.02
1,000,000.00
(2,514,096.02)
-

ซื้อสิ นทรัพย์
บริ ษทั เพชรสุ ราษฎร์ เทรดดิ้ง จํากัด

-

27,780,000.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กรรมการ
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

1,110,349.24

547,323.67

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั วีพี อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ยอดยกมาต้นงวด
ให้กยู้ มื ในระหว่างงวด
รับชําระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

-

31 ธันวาคม 2555

1,993,820.91
(1,993,820.91)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมระยะสั้นแก่กรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีการทํา
สัญญาและคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ซึ่งได้มีการจ่ายชําระครบทั้งจํานวนแล้ว
5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษทั เพชรสุ ราษฎร์ เทรดดิ้ง จํากัด

-

260.00

รายได้ค่าขนส่ง
บริ ษทั เพชรสุ ราษฎร์ เทรดดิ้ง จํากัด

-

2,486,350.00

รายได้ค่าบริ การขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษทั เพชรสุ ราษฎร์ เทรดดิ้ง จํากัด
ค่าขนส่ง
บริ ษทั เพชรสุ ราษฎร์ เทรดดิ้ง จํากัด
ค่าเช่า
กรรมการ

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

46,673.28

179,139.64

-

57,231.62

-

1,330,084.00

360,000.00

-

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2555
2556
5,329,882.75
2,947,515.00
38,700.00
31,697.00
5,368,582.75
2,979,212.00

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

5.4 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั
บริ ษทั ยูนิทรานส์ โกลบอล จํากัด
บริ ษทั วีพี อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เพชรสุ ราษฎร์ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เซเว่นเดย์ ไดอะลิซีส จํากัด
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
PROSCROP LTD.

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
มีผถู้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยญาติกรรมการ
มีผถู้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผถู้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

5.5 นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจ
ซื้อ-ขายยานพาหนะ
การให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
ซื้อ-ขายหัวลากและหางพ่วง
ซื้อ-ขายยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าขนส่งและค่าขนส่ง
รายได้ค่าบริ การขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและอุปกรณ์เครื่ องจักร

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาทุน + 10.97%
ราคาทุน + 11%
ราคาตามสัญญาเช่าทางการเงิน และราคาตามสัญญา
เช่าทางการเงินลบ 10%
ราคาตลาด
2% จากยอดค่าขนส่งหรื ออัตราคิดเหมาเป็ นเที่ยว
2% จากยอดค่าขนส่ง
ราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาทุน + 10 - 17%
ค่ าเช่ าตํ่ากว่าค่ าใช้จ่า ยที่ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบ 20% หาก
บริ ษทั จัดหาโดยการซื้อทรัพย์สิน

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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5.6 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและอุ ปกรณ์เครื่ องจักรจํานวน
1 สัญญากับกรรมการท่านหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งสามารถต่ออายุได้ บริ ษทั มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าปี ละ
1.44 ล้านบาท
6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้การค้า
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้า
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจํา
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

375,610.59
105,487,359.27
105,862,969.86
(3,138,607.47)
102,724,362.39

87,572.84
126,569,332.14
126,656,904.98
(2,538,913.63)
124,117,991.35

2,363,203.96
(33,630.90)
2,329,573.06
3,576,106.46
274,837.06
3,645,833.32
7,496,776.84
(87,418.16)
7,409,358.68
9,738,931.74
112,463,294.13

3,670,942.92
(33,630.90)
3,637,312.02
4,015,533.83
384,304.97
2,469,772.00
2,739,230.48
9,608,841.28
(87,418.16)
9,521,423.12
13,158,735.14
137,276,726.49

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

48,348,067.03
44,259,418.92
6,246,214.81
3,292,571.44
3,716,697.66
105,862,969.86
(3,138,607.47)
102,724,362.39

58,337,013.94
54,155,025.45
8,325,961.00
1,797,331.73
4,041,572.86
126,656,904.98
(2,538,913.63)
124,117,991.35

รายการเคลื่ อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ลูกหนี้ การค้า - กิ จการอื่ น สําหรับ งวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2556 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

(หน่วย : บาท)
(2,538,913.63)
(599,693.84)
(3,138,607.47)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

1,467,282.73
861,610.33
680.00
33,630.90
2,363,203.96
(33,630.90)
2,329,573.06

2,488,986.05
1,142,168.17
6,157.80
819.50
32,811.40
3,670,942.92
(33,630.90)
3,637,312.02

รายการเคลื่ อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เงิ นทดรองจ่ายค่ าพิธีการ - กิ จการอื่ น สําหรับ งวดสามเดื อ น
สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือต้นงวด
(33,630.90)
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
(33,630.90)
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 7 - 45 วัน
บริ ษทั มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้ที่ลูกหนี้รายนั้น ๆ ไม่มีการติดต่อ
กับบริ ษทั อีกต่อไป และค้างชําระมากกว่า 181 วัน (กรณี มีลูกหนี้ การค้าคงเหลือมากกว่าเจ้าหนี้ การค้าในรายเดียวกัน
จะพิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้การค้าหักลบด้วยยอดเจ้าหนี้การค้า)
7. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน
ทั้งจํานวนเป็ นเงินฝากธนาคารที่บริ ษทั นําไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ง

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด

(หน่วย : บาท)
145,982,928.33
25,003,500.87
(1,084,141.21)
(3,196,909.71)
220,594.90
166,925,973.18

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์ซ่ ึ งคิดค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้ว แต่ยงั ใช้ดาํ เนิ นงานอยู่ในราคา
ทุนจํานวน 5.56 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างราคาทุน 20.56 ล้านบาท เพื่อคํ้าประกัน
สิ นเชื่อที่บริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง ในวงเงิน 20.00 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์
และยานพาหนะมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 136.59 ล้านบาท
9. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

(หน่วย : บาท)
1,150,678.00
23,400.00
(92,158.87)
1,081,919.13

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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10. สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2556 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1 มกราคม
2555
279,396.10
(9,512.53)
471,696.07
741,579.64

งบแสดงฐานะการเงิน
รับรู ้ในกําไร
31 ธันวาคม
หรื อขาดทุน
2555
252,596.44
531,992.54
72,929.43
63,416.90
(1,333,040.81) (1,333,040.81)
164,802.13
636,498.20
(842,712.81)
(101,133.17)

รับรู้ในกําไร
หรื อขาดทุน
119,938.77
(485,246.33)
41,690.60
(323,616.96)

31 มีนาคม
2556
651,931.31
63,416.90
(1,818,287.14)
678,188.80
(424,750.13)

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 มีนาคม 2556
3,071,190.48
17,797,327.77
62,000,000.00
50,000,000.00
65,071,190.48
67,797,327.77

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2556 บริ ษ ทั มี วงเงิน เบิ กเกิ นบัญ ชี ธนาคาร และวงเงิ นกู้ยืมระยะสั้นกับ สถาบัน การเงิ น
หลายแห่ง วงเงินจํานวน 129.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00% - 4.75% ต่อปี
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ดังกล่ าวใช้ห ลักประกันโดยเงิ น ฝากธนาคารและตัว๋ แลกเงิ น ของบริ ษ ทั และคํ้าประกัน โดย
กรรมการท่านหนึ่ง

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
39,719,101.90
54,836,874.16
14,399,300.79
13,204,110.54
5,474,701.56
7,095,166.34
59,593,104.25
75,136,151.04

เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวม
13. หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
81,600,204.65
21,633,644.95
(6,588,127.82)
96,645,721.78

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินต้นงวด
ทําสัญญาเพิ่มระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินปลายงวด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินระยะยาวกับบริ ษทั ลิสซิ่งหลายแห่ง เพื่อเช่ายานพาหนะ
จํา นวน 128 สั ญ ญา สั ญ ญาเช่ ากํา หนดชํา ระค่ า เช่ า เป็ นงวดรายเดื อ นตั้ง แต่ เดื อ นละ 7,257.94 บาท ถึ ง เดื อ นละ
121,121.50 บาท โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 - 5 ปี สัญญาเช่าดังกล่าวมีกรรมการของบริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน กรรมสิ ทธิ์
ในยานพาหนะดังกล่าวจะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั เมื่อบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินงวดสุดท้ายตามสัญญาเช่า
เงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

หนี้สินภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
34,097,959.52
75,483,162.54
109,581,122.06

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(5,981,491.74)
(6,953,908.54)
(12,935,400.28)

สุ ทธิ
28,116,467.78
68,529,254.00
96,645,721.78

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

เจ้าหนี้ตามสัญญา
เช่าทางการเงิน
29,282,501.28
63,079,010.73
92,361,512.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(5,191,668.36)
(5,569,639.00)
(10,761,307.36)

สุ ทธิ
24,090,832.92
57,509,371.73
81,600,204.65

บริ ษทั ตัดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 1.53
ล้านบาท โดยบันทึกไว้ในบัญชี “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
14. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

31 มีนาคม 2556
7,647,942.22
(3,196,341.15)
4,451,601.07

31 ธันวาคม 2555
8,416,870.41
(3,145,654.96)
5,271,215.45

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีดงั นี้

เงินกูย้ มื ระยะยาวต้นงวด
กูเ้ พิม่ ระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ระยะยาวปลายงวด

(หน่วย : บาท)
8,416,870.41
(768,928.19)
7,647,942.22

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั มีเงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร วงเงิน 20.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
6.50 ต่อปี กําหนดชําระคืนเงินต้นงวดละไม่ต่าํ กว่า 300,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มียอดค้างชําระจํานวน
7.65 ล้านบาท

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวใช้หลักประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และคํ้าประกันโดยกรรมการ
ของบริ ษทั หนึ่งท่าน
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยาวมีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
2 ปี – 5 ปี
รวม

31 มีนาคม 2556
3,196,341.15
4,451,601.07
7,647,942.22

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2555
3,145,654.96
5,271,215.45
8,416,870.41

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งาน สําหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
3,182,491.00
180,621.00
27,832.00
3,390,944.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์ตน้ งวด
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด
16. ทุนเรื อนหุน้

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีดงั นี้
จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุ น้ เพิ่มระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

8,125,000
8,125,000

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)
81,250,000.00
81,250,000.00

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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จํานวนหุน้
หุน้ สามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุน้
รวม
(หน่วย : หุน้ ) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุน้ เพิม่ ระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

8,125,000
8,125,000

81,250,000.00 48,750,000.00
81,250,000.00 48,750,000.00

130,000,000.00
130,000,000.00

17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
4,200,339.79
896,915.69
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
323,616.96
(152,010.10)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
4,523,956.75
744,905.59
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั กําไรทางบัญชี สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
และ 2555 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
กําไรทางบัญชี
21,864,307.38
1,883,192.09
อัตราภาษีที่ใช้
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบจากส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการคํานวณ
กําไรทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

20%
4,372,861.47

23%
433,134.18

151,095.28
4,523,956.75

311,771.41
744,905.59

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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18. กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาํ หรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ชาํ ระแล้วและออกจําหน่ายอยูใ่ น
ระหว่างงวด
เมื่ อ วัน ที่ 11 เมษายน 2555 บริ ษ ัท ได้เปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ าหุ ้น จากมู ล ค่ าหุ ้ น ละ 100.00 บาท เป็ นมู ล ค่ าหุ ้น
10.00 บาท จึ ง ทํา ให้ จ าํ นวนเฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนัก ของหุ ้ น สามัญ ที่ อ อกและเรี ย กชํา ระแล้ว ในระหว่า งงวดที่ นํามา
เปรี ยบเทียบสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปลี่ยนจาก 500,000 หุน้ เป็ นจํานวน 5,000,000 หุน้
19. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
19.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555
2556
1,246,893.29
1,281,444.31
15,608,724.63
807,579.48
9,425,725.58
2,651,280.70
26,281,343.50
4,740,304.49

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
รวม
19.2 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน

ตัดจําหน่ายกําไรจากการขายแล้วเช่ากลับ
ซื้อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นไปเป็ นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
171,666.66
57,222.22
21,633,644.95
19,629,112.20
2,739,230.48
-

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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20. ส่วนงานดําเนินงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กาํ หนดให้บริ ษทั ต้องระบุ ส่วนงานดําเนิ นงาน
โดยอ้างอิงจากรายงานภายในของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวได้รับการสอบทานโดยผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ น งานเป็ นประจําเพื่ อ การจัด สรรทรั พ ยากรให้กับ ส่ วนงานและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของส่ วนงาน
ซึ่ งมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ เดิ มกําหนดให้นําเสนอข้อ มูล ส่ วนงานดําเนิ น งานโดยจําแนกเป็ นส่ วนงานทางธุ รกิ จ
และส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ การถื อปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมี ผลให้บริ ษทั ต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานพร้อมทั้งข้อมูลเปรี ยบเทียบในรู ปแบบใหม่
บริ ษทั จําแนกส่ วนงานดําเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการให้บริ การ โดยบริ ษทั มีส่วนงานดําเนินงานรวม
3 ส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้าทางบก ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ งและ
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และให้บริ การขนส่งและกระจายสิ นค้าระหว่างประเทศ (NVOCC)
บริ ษทั วัดมูลค่าผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน โดยพิจารณาจากกําไรขั้นต้นของส่ วนงานโดยไม่ได้รวม
รายการรายได้อื่ น ดอกเบี้ ย รั บ กําไรจากการอัตราแลกเปลี่ ยน ค่ าใช้จ่ายส่ ว นกลางต่ าง ๆ และต้นทุ น ทางการเงิ น
ในการวัดผลกําไรหรื อขาดทุนของส่วนงาน

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

13
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริ การขนส่งและกระจายสิ นค้า ด้านพิธีการศุลกากรและบริ การจัดเก็บรักษาในโกดัง ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ของบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้าทางบก

รายได้จากการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

2556
28.28
6.48

2555
8.60
1.96

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ง และพิธีการ ให้บริ การขนส่ ง และกระจายสิ นค้าระหว่าง
กรมศุลกากร (Freight Forwarder)
ประเทศ (NVOCC)
2556
2555
2556
2555
140.36
67.85
67.01
60.33
35.89
16.08
15.70
13.45

รวม
2556
235.65
58.07
0.38
(6.90)
(21.86)
(5.37)
(2.46)
21.86

2555
136.78
31.49
0.16
(7.42)
(17.44)
(2.98)
(1.93)
1.88

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่วนงานกับจํานวนรวมของบริ ษทั
(หน่วย : ล้านบาท)

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

รวม
2556
380.14
3.20
0.09

2555
260.99
1.83
0.04
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สิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ให้บริ การขนส่งและขนถ่าย ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ง และ ให้บริ การขนส่ง และกระจายสินค้า
ส่วนกลาง
สิ นค้าทางบก
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder)
ระหว่างประเทศ (NVOCC)
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
142.14
69.32
52.26
35.46
41.37
40.01
144.37
116.20
1.48
0.47
1.55
1.30
0.09
0.04

14

14

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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21. เครื่ องมือทางการเงิน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ มีสาระสําคัญสําหรับ
เครื่ องมือทางการเงินจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555
21.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในอนาคต ซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่ องจากมี
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ สิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์ เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและหนี้ สินตาม
สัญ ญาเช่ าทางการเงิน อย่างไรก็ต ามสิ น ทรั พย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ นดังกล่าวมี อัตราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด บริ ษทั จึงเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

จํานวนเงิน (หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี )
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
15,608,724.63 1,063,288.49
0.625%
0.625%
3,071,190.48 17,797,327.77
4.00%-4.75%
4.00%-4.75%

21.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากมีรายการ
ค้ากับลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้าที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้บริ หารความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยเข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2556 และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริ ษ ัท มี ย อดคงเหลื อ ที่ มี ส าระสําคัญ ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอริ งค์
ยูโร
ดอลลาร์สิงคโปร์

สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ หนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
1,834,255.22 1,569,697.24
494,231.91
639,106.71
12,599.42
12,644.98
16,346.26
16,461.54
520.00
2,028.50
1,224.00
7,460.41

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
22.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่ และสัญญาบริ การกับบุคคลภายนอกหลายแห่ ง โดยมี
ระยะเวลาการเช่ าตั้งแต่ 1 - 3 ปี และสามารถต่ ออายุได้ บริ ษ ทั มี ข้อผูกมัดที่ จะจ่ายค่ าเช่ าและค่าบริ การตาม
สัญญาเดือนละ 103,540.00 บาท
22.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนังสื อคํ้าประกันจํานวน
2.82 ล้านบาท
23. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ น ระหว่ างกาลนี้ ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ อ อกงบการเงิ น ได้เมื่ อ วัน ที่
22 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

