รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
สามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2557 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแส
เงิ น สดสําหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แบบย่อ ของบริ ษ ทั เอ็น ซี แ อล
อิ นเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของกิ จการเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 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
ข้าพเจ้าไม่ พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้ น ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด

(นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 13 สิ งหาคม 2557

2
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5.1,6
7

8
9

99,486,770.21
122,493,337.83
221,980,108.04

57,216,806.13
60,321.39
157,259,062.45
214,536,189.97

91,793,165.38
159,045,571.57
1,209,083.68
1,318,103.01
12,110,263.00
2,410,947.11
267,887,133.75
489,867,241.79

59,480,624.95
169,420,816.90
974,924.43
1,383,510.51
12,110,263.00
1,924,702.00
245,294,841.79
459,831,031.76

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

3
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ส่วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการรื้ อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10
5.1
11

178,367,943.65
2,410,000.00
65,104,004.10
3,034,199.12
523,137.42

125,367,261.48
2,100,000.00
71,254,878.81
4,114,498.70
1,234,152.03

12
13

28,035,092.99
277,474,377.28

1,169,043.41
31,276,804.11
236,516,638.54

13

39,172,748.64
121,473.93
4,440,318.00
2,658,068.95
1,385,440.50
47,778,050.02
325,252,427.30

52,960,414.82
121,473.93
4,016,308.00
1,562,310.95
1,400,349.50
60,060,857.20
296,577,495.74

14
15

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

4
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 420,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 325,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บาท)
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

16
105,000,000.00

105,000,000.00

81,250,000.00
48,750,000.00

81,250,000.00
48,750,000.00

10,500,000.00
24,114,814.49
164,614,814.49
489,867,241.79

10,500,000.00
22,753,536.02
163,253,536.02
459,831,031.76

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

5
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุน้ )

5.3

18

(หน่ วย : บาท)
2556

2557

231,478,629.61
3,412,668.95
234,891,298.56

198,224,764.93
3,541,901.90
201,766,666.83

188,106,241.10
2,758,589.79
25,734,799.38
5,280,187.00
2,777,769.98
224,657,587.25
10,233,711.31
(2,664,666.78)
7,569,044.53
7,569,044.53

150,676,284.09
6,945,571.89
23,940,399.36
6,291,399.25
2,610,263.04
190,463,917.63
11,302,749.20
(2,903,893.41)
8,398,855.79
8,398,855.79

0.02
325,000,000

0.03
325,000,000

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
ลงชื่อ........................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

6
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุน้ )

5.3

17

18

(หน่ วย : บาท)
2556

2557

484,693,404.31
3,802,795.73
488,496,200.04

433,880,086.73
3,923,833.61
437,803,920.34

394,050,266.91
5,508,204.92
51,268,646.02
10,660,375.00
5,353,420.13
466,840,912.98
21,655,287.06
(5,294,008.59)
16,361,278.47
16,361,278.47

328,144,039.19
14,409,972.54
44,981,143.83
12,029,456.43
5,072,251.77
404,636,863.76
33,167,056.58
(7,427,850.16)
25,739,206.42
25,739,206.42

0.05
325,000,000

0.08
325,000,000

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
ลงชื่อ........................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

7
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
(หน่ วย : บาท)
กําไร(ขาดทุน)สะสม
สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ และเรี ยกชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

81,250,000.00

48,750,000.00

10,500,000.00

22,753,536.02

163,253,536.02

81,250,000.00

48,750,000.00

10,500,000.00

(15,000,000.00)
16,361,278.47
24,114,814.49

(15,000,000.00)
16,361,278.47
164,614,814.49

81,250,000.00

48,750,000.00

-

(8,362,816.68)

121,637,183.32

81,250,000.00

48,750,000.00

-

25,739,206.42
17,376,389.74

25,739,206.42
147,376,389.74

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

19

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

รวม

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

8
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

(หน่ วย : บาท)
2556

2557

21,655,287.06

33,167,056.58

3,416,700.56

5,480,803.41

8,133.89

(411,430.21)

ปรับรายการที่กระทบกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
หนี้ สงสัยจะสู ญ
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

ขาดทุนจากการเคลมประกันภัย

273,639.83

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

7,811,460.62

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย

196,976.54
6,571,503.76

108,009.87

-

65,407.50

65,407.50

487,467.00

416,912.00

(562,035.20)

(623,524.96)

5,353,420.13

5,072,251.77

38,617,491.26

49,935,956.39

60,321.39

273,420.00

31,306,533.65

30,652,121.41

(219,845.11)

(121,877.00)

310,000.00

537,376.54

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น-กิจการอื่น

(5,791,771.99)

(21,304,700.90)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ กรมสรรพากร

(1,080,299.58)

78,335.79

(14,909.00)

692,560.50

63,187,520.62

60,743,192.73

เงินสดรับดอกเบี้ย

690,050.32

743,584.01

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(63,457.00)

ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น-กิจการอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน

-

(4,909,265.20)

(2,826,884.77)

58,904,848.74

58,659,891.97
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

9
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ

2557

(หน่ วย : บาท)
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสี ยหายจากประกันภัย
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(979,143.33)
(332,000.00)
934,207.38
(32,312,540.43)
(32,689,476.38)

(5,475,088.75)
730,005.61
(59,263.00)
(562,358.48)
(5,366,704.62)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

53,000,682.17
(1,169,043.41)
(15,276,015.96)
(2,836,887.70)
(2,664,143.38)
(15,000,000.00)
16,054,591.72

10,873,690.48
(1,547,812.69)
(13,805,301.80)
(3,307,161.39)
(1,741,132.34)
(9,527,717.74)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

42,269,964.08
57,216,806.13
99,486,770.21

43,765,469.61
6,342,475.29
50,107,944.90

20.1

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

10
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลอย่ างย่ อ
สํ าหรับงวดหกดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษัท เอ็ น ซี แ อล อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล โลจิ ส ติ ก ส์ จํา กั ด (มหาชน) เป็ นบริ ษัท จํา กั ด มหาชนซึ่ งจัด ตั้ง
ในประเทศไทย โดยมี สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 56/9-10 ซอยตากสิ น 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น แขวงบุ คคโล
เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้าทางบก ให้บริ การบริ หารและจัดการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรรวมถึงให้บริ การขนส่งและกระจายสิ นค้าระหว่างประเทศ
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้ นตามหลักการบัญ ชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก คือ
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด
ได้จดั ทําเป็ นรู ป แบบที่ ส มบู ร ณ์ ต ามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ส่ วนหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ระหว่างกาลจัดทําเป็ นแบบย่อ ให้สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง งบการเงิ น
ระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เนื่ องจากบริ ษทั มีความประสงค์
ที่จะออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอ
รายงานไปแล้ ว ดั ง นั้ นการอ่ า นงบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ ควรอ่ า นควบคู่ กั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการระหว่างกาลนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาอัง กฤษได้ จ ัด ทํ า ขึ้ นเพื่ อ ความสะดวกของผู ้อ่ า นงบการเงิ น ที่ ไ ม่ คุ้ น เคยกั บ ภาษาไทย

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

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สภาวิชาชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังต่ อ ไปนี้ กับ งบการเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

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

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมายตาม
สัญญาเช่า
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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บริ ษ ัท ได้ถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วข้างต้น กับ งบการเงิ น ในงวดปั จ จุ บัน
และฝ่ ายบริ หารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั
นอกจากนี้ สภาวิช าชี พบัญ ชี ยงั ได้ป ระกาศกําหนดให้ใ ช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น กับ งบการเงิ น
ในงวดอนาคต ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

วันถือปฏิบตั ิ
1 มกราคม 2559

บริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินในงวดอนาคตก่อนวันถือปฏิบตั ิ
และฝ่ ายบริ หารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มนํามา
ถือปฏิบตั ิ
3. นโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ บริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญและวิธีการคํานวณในงบการเงิน
ระหว่างกาลเช่นเดียวกันกับที่ใช้สาํ หรับจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้นอย่างไม่สมํ่าเสมอในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการรับรู้รายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี
4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลื อยานพาหนะ โดยได้ปรับอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเพิ่มขึ้ นจากเดิ ม 8 ปี เป็ น 10 ปี
และปรั บ ลดมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ดังกล่ าวลงตามอายุก ารให้ ป ระโยชน์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ดังกล่ าว
ทั้งนี้ เพื่อให้สะท้อนสภาพการใช้งานของสิ นทรัพย์ให้ตรงกับการใช้งานจริ ง บริ ษทั ใช้วิธีเปลี่ยนทันที เป็ นต้นไป
สําหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดงั กล่าว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทําให้ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เพิ่มขึ้น จํานวน 4.26 ล้านบาท และจํานวน 5.19 ล้านบาทตามลําดับในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

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

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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5. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท คื อ ครอบครั ว พัว ถาวรสกุ ล ซึ่ งถื อ หุ ้ น รวมกัน
ร้อยละ 76.31 (31 ธันวาคม 2556 : ร้อยละ 76.31) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ หลัก
หรื อกรรมการถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
รายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557

31 ธันวาคม 2556

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

-

33,057.63

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

27,263.76
60,321.39

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กรรมการ

2,410,000.00

2,100,000.00

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2556
รายได้ค่าบริ การขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าเช่า
กรรมการ
บุคคลใกล้ชิดกรรมการ

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

-

246,282.69

360,000.00
23,685.00
383,685.00

360,000.00
23,685.00
383,685.00

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

14
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2556
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

370,000.00

580,000.00

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2556
รายได้ค่าบริ การขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าเช่า
กรรมการ
บุคคลใกล้ชิดกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

-

292,955.97

720,000.00
47,370.00
767,370.00

720,000.00
47,370.00
767,370.00

650,000.00

690,000.00

5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

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

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2556
5,233,000.00
6,252,698.25
47,187.00
38,701.00
5,280,187.00
6,291,399.25
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2556
10,566,000.00
11,952,055.43
94,375.00
77,401.00
10,660,375.00
12,029,456.43
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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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

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

5.5 นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจ
ซื้อ-ขายหัวลากและหางพ่วง
ค่าบริ หารจัดการระหว่างกัน
รายได้ค่าขนส่งและค่าขนส่ง
รายได้ค่าบริ การขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและอุปกรณ์เครื่ องจักร
ค่าเช่าอาคารเพื่อจัดเก็บเอกสาร

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามสัญญาเช่าทางการเงินและราคาตามสัญญา
เช่าทางการเงินลบ 10%
2% จากยอดค่าขนส่งหรื ออัตราคิดเหมาเป็ นเที่ยว
ราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาทุน + 10 - 27%
ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ + 24%
ราคาตามสัญญาเช่า

5.6 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าอาคารจํานวน 1 สัญญา
กับกรรมการเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้บริ ษทั มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าปี ละ 1.44 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญ ญาเช่ าอาคารจํานวน 1 สัญ ญา
กับ บุ ค คลใกล้ชิดกรรมการเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งสามารถต่อ อายุได้บ ริ ษ ทั มี ภาระผูกพัน ต้อ งจ่ายค่าเช่ าปี ละ
0.09 ล้านบาท

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

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกันจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

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

-

33,057.63
33,057.63
27,263.76
60,321.39

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้การค้า
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้า
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีซ้ือรอครบกําหนด
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

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

5,216,138.73
115,522,170.63
120,738,309.36
(11,218,797.76)
109,519,511.60
3,581,789.00
(87,418.16)
3,494,370.84
3,128,723.29
(1,549.41)
3,127,173.88
3,890,998.37
890,204.89
1,571,078.25
122,493,337.83

2,721,960.43
142,337,944.00
145,059,904.43
(7,770,015.71)
137,289,888.72
2,066,692.29
(87,418.16)
1,979,274.13
12,239,607.75
(33,630.90)
12,205,976.85
4,594,674.66
14,607.54
1,174,640.55
157,259,062.45

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
70,871,259.25
66,278,467.72
38,151,776.35
67,107,035.68
431,217.93
346,982.65
224,085.74
5,583,878.02
11,059,970.09
5,743,540.36
120,738,309.36
145,059,904.43
(11,218,797.76)
(7,770,015.71)
109,519,511.60
137,289,888.72

รายการเคลื่ อ นไหวของค่ าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ ลูกหนี้ การค้า - กิ จ การอื่ น สําหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือต้นงวด
(7,770,015.71)
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
(3,448,782.05)
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
(11,218,797.76)

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

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
2,084,704.11
5,284,541.37
1,039,250.28
6,889,141.97
3,219.49
56,375.00
8,000.00
1,549.41
1,549.41
3,128,723.29
12,239,607.75
(1,549.41)
(33,630.90)
3,127,173.88
12,205,976.85

รายการเคลื่ อ นไหวของค่ าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ -เงิ น ทดรองจ่ายค่ าพิ ธี การสําหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือต้นงวด
(33,630.90)
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
32,081.49
ยอดคงเหลือปลายงวด
(1,549.41)
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ อื่นสําหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
(87,418.16)
(87,418.16)

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

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

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

20
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษทั มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้ที่ลูกหนี้รายนั้น ๆ ไม่มีการติดต่อ
กับบริ ษทั อีกต่อไปและค้างชําระมากกว่า 181 วัน (กรณี มีลูกหนี้การค้าคงเหลือมากกว่าเจ้าหนี้การค้าในรายเดียวกันจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้การค้าหักลบด้วยยอดเจ้าหนี้การค้า)
8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนออก
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

(หน่วย : บาท)
169,420,816.90
1,017,326.28
(48,767.07)
(3,335,618.42)
(8,008,186.12)
159,045,571.57

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 บริ ษ ทั มี สิ นทรัพย์ซ่ ึ งคิ ดค่าเสื่ อ มราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้ดาํ เนิ นงานอยู่ใน
ราคาทุนจํานวน 13.99 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556 : จํานวน 8.27 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างราคาทุน
20.56 ล้านบาทเพื่อคํ้าประกันสิ นเชื่อที่บริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน 20.00 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์
และยานพาหนะมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2557 จํานวน 136.14 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556 : จํานวน
140.54 ล้านบาท)

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

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

21
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9. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนเข้า
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

(หน่วย : บาท)
974,924.43
332,000.00
48,767.07
(146,607.82)
1,209,083.68

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
16,367,943.65
13,367,261.48
162,000,000.00
112,000,000.00
178,367,943.65
125,367,261.48

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุนายน 2557 บริ ษทั มี วงเงินเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารและวงเงิ นกู้ยืมระยะสั้นกับ สถาบันการเงิน
หลายแห่ งวงเงินจํานวน 229.00 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556 : จํานวน 149.00 ล้านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
3.70% - 3.95% ต่อปี (31 ธันวาคม 2556 : ร้อยละ 3.70% - 4.75% ต่อปี )
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ดัง กล่ า วใช้ ห ลัก ประกัน โดยเงิ น ฝากธนาคารและตั๋ว แลกเงิ น ของบริ ษัท และคํ้าประกัน
โดยกรรมการท่านหนึ่ง

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

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

22
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11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวม

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
49,778,425.68
49,062,790.51
8,160,113.89
13,317,248.42
7,165,464.53
8,874,839.88
65,104,004.10
71,254,878.81

12. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
มีดงั นี้
เงินกูย้ มื ระยะยาวต้นงวด
กูเ้ พิ่มระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ระยะยาวปลายงวด

(หน่วย : บาท)
1,169,043.41
(1,169,043.41)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงิน 20.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.50 ต่อปี กําหนดชําระคืนเงินต้นงวดละไม่ต่าํ กว่า 300,000.00 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายชําระคืนเงินกูท้ ้ งั จํานวน
แล้วในระหว่างงวด

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

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

23
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13. หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
84,237,218.93
(1,753,361.34)
(15,276,015.96)
67,207,841.63

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินต้นงวด
ทําสัญญาเพิ่มระหว่างงวด
โอนออกระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินปลายงวด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินระยะยาวกับบริ ษทั ลิสซิ่ ง
หลายแห่ งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะจํานวน 131 สัญญา สัญญาเช่ากําหนดชําระค่าเช่าเป็ นงวดรายเดือนตั้งแต่
เดือนละ 5,989.72 บาทถึงเดือนละ 130,604.76 บาท โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 - 5 ปี สัญญาเช่าดังกล่าวมีกรรมการของ
บริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน กรรมสิ ทธิ์ ในอุปกรณ์และยานพาหนะดังกล่าวจะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั เมื่อบริ ษทั ได้
ชําระเงินงวดสุดท้ายตามสัญญาเช่า
เงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
หนี้สินภายใต้
ดอกเบี้ยจ่าย
สัญญาเช่าการเงิน
รอตัดบัญชี
31,659,909.34
(3,624,816.35)
41,913,736.64
(2,740,988.00)
73,573,645.98
(6,365,804.35)

สุ ทธิ
28,035,092.99
39,172,748.64
67,207,841.63
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เจ้าหนี้ตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย
เช่าทางการเงิน
รอตัดบัญชี
36,117,344.13
(4,840,540.02)
57,334,405.34
(4,373,990.52)
93,451,749.47
(9,214,530.54)

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

สุ ทธิ
31,276,804.11
52,960,414.82
84,237,218.93

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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บริ ษทั ตัดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ าการเงิ นสําหรับงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
จํานวน 1.25 ล้านบาท และจํานวน 2.66 ล้านบาท ตามลําดับ (30 มิถุนายน 2556 : จํานวน 1.79 ล้านบาท และจํานวน
3.31 ล้านบาท ตามลําดับ) โดยบันทึกไว้ในบัญชี “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ พ นั ก งานสํ าหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ตน้ งวด
4,016,308.00
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
416,839.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
70,628.00
ผลประโยชน์ที่จ่าย
(63,457.00)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด
4,440,318.00
15. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

1 มกราคม
2557
1,051,846.31
63,416.90
(3,480,835.76)
803,261.60
(1,562,310.95)

(หน่วย : บาท)
รับรู้ในกําไร
30 มิถุนายน
หรื อขาดทุน
2557
1,051,846.31
63,416.90
(1,180,560.00) (4,661,395.76)
84,802.00
888,063.60
(1,095,758.00) (2,658,068.95)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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16. ทุนเรื อนหุน้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ออกหุ น้ เพิม่ ระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ออกหุน้ เพิ่มระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

325,000,000
325,000,000

จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

420,000,000
420,000,000

105,000,000.00
105,000,000.00

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
รวม
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

81,250,000.00
81,250,000.00

48,750,000.00
48,750,000.00

130,000,000.00
130,000,000.00

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีมติดงั นี้
- พิจารณาอนุ มตั ิ เพิ่ม ทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั อี กจํานวน 23.75 ล้านบาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน
81.25 ล้านบาทเป็ นจํานวน 105.00 ล้านบาทโดยการออกหุ ้นสามัญ เพิ่มจํานวน 95,000,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้ น ละ 0.25 บาท บริ ษ ัท ได้นํา มิ ต ดัง กล่ า วไปจดทะเบี ย นกับ กระทรวงพาณิ ชย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่
26 มิถุนายน 2556
- พิ จารณาอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จํา นวนไม่ เกิ น 95,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้
หุน้ ละ 0.25 บาทดังนี้
1. จํานวนไม่เกิน 89,100,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
2. จํานวนไม่เกิ น 5,900,000 หุ ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั

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

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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- พิจารณาอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ตามโครงการ
ออกเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานเป็ นจํานวน 5,900,000 หุน้ สรุ ปหลักเกณฑ์ได้ดงั นี้
1. เป็ นแบบระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ และไม่มีตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
2. เสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปในราคา 0 บาทต่อหน่วย
3. วัน ที่ อ อกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ คื อ วัน ที่ อ อกและเสนอขายหุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท แก่ ป ระชาชน
ทัว่ ไปครั้งแรก
4. อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คือ 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
5. อัตราการใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญ คือ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ
6. ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ คือ 0.25 บาทต่อ 1 หุ น้ สามัญ
7. ใช้สิทธิ ได้ทุก 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ตามรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติดงั ต่อไปนี้
- มีมติอนุมตั ิยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ
ออกเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน
17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2556
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
4,198,250.59
7,074,675.24
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
1,095,758.00
353,174.92
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
5,294,008.59
7,427,850.16

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

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

27
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั กําไรทางบัญชีสาํ หรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2556
กําไรทางบัญชี
21,655,287.06
33,167,056.58
อัตราภาษีที่ใช้
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบจากส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการคํานวณ
กําไรทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20%
4,331,057.41

20%
6,633,411.32

962,951.18
5,294,008.59

794,438.84
7,427,850.16

18. กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กํ า ไ ร ต่ อ หุ ้ น ขั้ น พื้ น ฐ าน คํ า น ว ณ โ ด ย ก าร ห าร กํ า ไ ร สํ าห รั บ งว ด ที่ เป็ น ข อ งผู้ ถื อ หุ ้ น ส ามั ญ
(ไม่ ร วมกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจํานวนหุ ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนั ก ของหุ ้ น สามัญ ที่ ช ําระแล้ว และ
ออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างงวด
19. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 25 เมษายน 2557 มี อนุ มตั ิ การจ่ายเงินปั นผลให้กบั
ผูถ้ ื อ หุ ้ น สําหรั บ ผลประกอบการประจําปี 2556 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.046154 บาทเป็ นจํานวนเงิ น 15.00 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 2557

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

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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20. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
20.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2556
1,090,000.00
940,264.00
7,003,314.48
6,851,694.00
89,777,885.73
42,315,986.90
1,615,570.00
99,486,770.21
50,107,944.90

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน
รวม
20.2 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน

ตัดจําหน่ายกําไรจากการขายแล้วเช่ากลับ
ซื้อสิ นทรัพย์ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
ซื้อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นไปเป็ นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
โอนอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557
343,333.32
343,333.32
38,182.95
31,525,934.62
2,739,230.48
48,767.07
266,400.00
-

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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21. ส่วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ระบุส่วนงานดําเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวได้รับการสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนินงานเป็ นประจํา
เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงาน
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริ การขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าทางบก ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรและให้บริ การ
ขนส่งและกระจายสิ นค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานของบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ให้บริ การขนส่งและขนถ่าย
สิ นค้าทางบก

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

2557
31.02
5.11

2556
24.92
5.74

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ให้บริ การบริ หารและจัดการ ให้บริ การขนส่ งและกระจาย
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร
สิ นค้าระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
(Freight Forwarder)
(NVOCC)
2557
2556
2557
2556
2557
2556
126.14
104.16
73.97
69.14
0.35
19.38
23.39
19.16
18.42
(0.28)
-

2557
231.48
43.37
3.41
(2.76)
(25.73)
(5.28)
(2.78)
10.23

2556
198.22
47.55
3.54
(6.95)
(23.94)
(6.29)
(2.61)
11.30

29
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

รวม
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่วนงานกับจํานวนรวมของบริ ษทั
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ให้บริ การบริ หารและจัดการ ให้บริ การขนส่งและกระจาย
ให้บริ การขนส่ งและขนถ่าย
ขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากร
สิ นค้าระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
สิ นค้าทางบก
(Freight Forwarder)
(NVOCC)
2556
2557
2556
2557
2556
2557
2556
2557
3.25
1.64
-

ส่วนกลาง
2557
1.46
0.07

2556
1.77
0.05

รวม
2557
4.71
0.07

2556
3.41
0.05

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การกับลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 1 รายเป็ นจํานวนเงิน 45.18 ล้านบาทจากรายได้ให้บริ การ
บริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (30 มิถุนายน 2556 : จํานวน 1 รายเป็ นจํานวนเงิน 27.75 ล้านบาทจากรายได้ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการ
กรมศุลกากร)

30
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานของบริ ษทั สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ให้บริ การขนส่งและขนถ่าย
สิ นค้าทางบก

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

2557
68.86
12.16

2556
53.21
12.24

สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ให้บริ การบริ หารและจัดการ ให้บริ การขนส่ งและกระจาย
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร
สิ นค้าระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
(Freight Forwarder)
(NVOCC)
2557
2556
2557
2556
2557
2556
265.76
244.53
149.62
136.14
0.45
41.72
59.36
37.50
34.14
(0.74)
-

2557
484.69
90.64
3.80
(5.51)
(51.27)
(10.66)
(5.35)
21.65

2556
433.88
105.74
3.92
(14.41)
(44.98)
(12.03)
(5.07)
33.17
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

รวม
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่วนงานกับจํานวนรวมของบริ ษทั
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ให้บริ การบริ หารและจัดการ ให้บริ การขนส่งและกระจาย
ให้บริ การขนส่ งและขนถ่าย
ขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากร
สิ นค้าระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
สิ นค้าทางบก
(Freight Forwarder)
(NVOCC)
2556
2557
2556
2557
2556
2557
2556
2557
5.04
3.11
-

ส่วนกลาง
2557
2.97
0.15

2556
3.32
0.09

รวม
2557
8.01
0.15

2556
6.43
0.09

สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การกับลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 1 รายเป็ นจํานวนเงิน 84.38 ล้านบาทจากรายได้ให้บริ การ
บริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (30 มิถุนายน 2556 : จํานวน 1 รายเป็ นจํานวนเงิน 68.89 ล้านบาทจากรายได้ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการ
กรมศุลกากร)
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
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22. เครื่ องมือทางการเงิน
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ มีสาระสําคัญสําหรับ
เครื่ องมือทางการเงินจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556
22.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ยที่ เกิ ด ขึ้ น จากความผัน ผวนของอัต ราดอกเบี้ ยในท้อ งตลาดในอนาคต
ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อ การดําเนิ น งานและกระแสเงิ น สดของบริ ษ ทั บริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย
เนื่ องจากมีเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ สิ นเชื่ อกับธนาคารพาณิ ชย์ เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตามสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด บริ ษทั จึงเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสําคัญจากอัตรา
ดอกเบี้ย
จํานวนเงิน (หน่วย : บาท)
ณ วันที่

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี )
ณ วันที่

30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557
เงินฝากออมทรัพย์
7,003,314.48 31,595,242.41 0.125% - 0.375%
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
91,793,165.38 59,480,624.95 1.250% - 2.50%
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
16,367,943.65 13,367,261.48
3.60%-4.00%
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 162,000,000.00 112,000,000.00 3.70% - 3.95%
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
1,169,043.41
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
67,207,841.63 84,237,218.93 2.99% - 5.00%

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

31 ธันวาคม 2556
0.50%
0.629% - 2.50%
3.95%-4.75%
3.70% - 3.95%
6.50%
3.20% - 5.00%

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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22.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งจากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นในสกุ ล เงิ น ตราต่ างประเทศเนื่ อ งจากมี
รายการค้ากับลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้บริ หารความเสี่ ยงจาก
อัต ราแลกเปลี่ ย นโดยการเปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากสกุล เงิ น ต่ า งประเทศ (FCD) และเข้าทําสัญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอริ งค์
ยูโร
นิวซีแลนด์
ดอลลาร์สิงคโปร์
ออสเตรเลีย

สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ หนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
976,778.60
603,136.31
461,262.77
325,548.52
5,581.32
11,305.42
15,329.86
8,956.91
995.28
1,193.92
739.00
165.45
14,669.77
10,802.45
225.00
2,050.00
-

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
23.1 ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2557 และวัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาเช่ าพื้นที่ และสัญ ญาบริ การกับ
บุ คคลภายนอกหลายแห่ ง โดยมี ระยะเวลาการเช่ าตั้งแต่ 1 - 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ บริ ษทั มี ขอ้ ผูกมัดที่
จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเดือนละ 263,045.00 บาท
23.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้ธนาคารภายในประเทศ
ออกหนังสื อคํ้าประกันจํานวน 2.83 ล้านบาท
23.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การกับที่ปรึ กษาทางการเงินแห่งหนึ่ง โดยบริ ษทั มีภาระผูกพัน
ต้องจ่ายค่าบริ การคงเหลือจํานวน 0.90 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556 : จํานวน 1.50 ล้านบาท)
23.4 ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 บริ ษ ัท มี วงเงิ น ซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ ว งหน้าที่ ย งั ไม่ ไ ด้เบิ ก ใช้ จํานวน
50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
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23.5 ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 บริ ษ ัท มี ภาระผูกพัน ในการตํ้าประกันความเสี ยหายในการให้บ ริ การกับ ลูกค้า
รายหนึ่ง เป็ นจํานวน 0.20 ล้านบาท
24. เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 มีมติดงั ต่อไปนี้
- มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นสําหรับผลประกอบการสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.03076923 บาทเป็ นจํานวนเงิน 10.00 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 20 สิ งหาคม 2557
25. 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
13 สิ งหาคม 2557

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