รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท เอ็น ซี แ อล อิ น เตอร์ เนชั่น แนล
โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบในการจัด ทําและการนําเสนองบการเงิ น เหล่ านี้ โดยถู กต้อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การควบคุ ม ภายในที่ ผู ้บ ริ หารพิ จ ารณาว่ า จําเป็ นเพื่ อ ให้ ส ามารถ
จั ด ทํา งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระสํ า คัญ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซ่ ึ งกํา หนดให้ ข ้า พเจ้า ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดด้ า นจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งหลัก ฐานการสอบบัญ ชี เกี่ ย วกับ จํา นวนเงิ น
และการเปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เลื อ กใช้ ข้ ึ นอยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้ส อบบั ญ ชี ซ่ ึ งรวมถึ ง
การประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ของงบการเงิ น ไม่ ว่ าจะเกิ ด จาก
การทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ในการประเมิ น ความเสี่ ย งดัง กล่ าวผู ้ส อบบัญ ชี พิ จ ารณาการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ ง
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายในของกิ จ การ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หารรวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อ ว่ าหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ข ้า พเจ้า ได้รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้เป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

SP Audit Co., Ltd.

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ น ว่างบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการข้างต้น นี้ แสดงฐานะการเงิน รวมและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิ สติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิ สติ กส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการ
ดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด

( นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

3
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น

6.1,7
8

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

84,009,613.63

73,032,448.40

57,216,806.13

118,989.35

118,989.35

60,321.39

105,565,546.02

105,463,427.95

157,259,062.45

189,694,149.00

178,614,865.70

214,536,189.97
59,480,624.95

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

9

71,518,288.79

71,518,288.79

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

10

32,661,104.81

32,750,400.00

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

12,469,096.50

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

214,795,034.61

213,681,377.91

169,420,816.90

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

3,529,558.72

3,529,558.72

974,924.43

1,252,695.51

1,252,695.51

1,383,510.51

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

17,733,855.83

17,733,855.83

12,110,263.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,752,556.24

2,559,700.31

1,924,702.00

344,243,094.51
533,937,243.51

355,494,973.57
534,109,839.27

245,294,841.79
459,831,031.76

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

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

4
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

14

82,710,333.73

82,710,333.73

125,367,261.48

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.1

210,000.00

210,000.00

2,100,000.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น

15

62,307,063.87

62,171,216.98

71,254,878.81

3,499,725.83

3,499,725.83

4,114,498.70

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

-

1,234,152.03

-

-

1,169,043.41

ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

16

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

17

รวมหนี้สินหมุนเวียน

23,568,018.91

23,568,018.91

31,276,804.11

172,295,142.34

172,159,295.45

236,516,638.54

28,164,326.42

28,164,326.42

52,960,414.82

130,856.14

130,856.14

121,473.93

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

17

ประมาณการรื้ อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18

2,885,701.00

2,885,701.00

4,016,308.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

19

3,692,715.33

3,692,715.33

1,562,310.95

1,559,444.30

1,559,444.30

1,400,349.50

36,433,043.19

36,433,043.19

60,060,857.20

208,728,185.53

208,592,338.64

296,577,495.74

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

5
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

20

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 420,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 420,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
หุ ้นสามัญ 325,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

-

-

81,250,000.00

20

190,923,427.26

190,923,427.26

48,750,000.00

21

10,500,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

18,926,761.96

19,094,073.37

22,753,536.02

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

(141,131.24)

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

325,209,057.98
533,937,243.51

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

325,517,500.63
534,109,839.27

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

163,253,536.02
459,831,031.76

6
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนส่ วนแบ่งขาดทุน
จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

6.3

งบการเงินรวม
2557

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

915,424,959.65
7,293,705.16
922,718,664.81

915,409,858.54
7,293,705.16
922,703,563.70

929,251,605.95
6,658,183.90
935,909,789.85

753,311,761.59

753,298,654.59

732,261,114.16

11,287,282.21
103,407,954.49
18,386,260.00
10,692,719.31
897,085,977.60

11,287,282.21
103,327,944.16
18,386,260.00
10,692,719.31
896,992,860.27

29,097,613.74
87,606,790.75
23,146,297.87
10,371,681.74
882,483,498.26

25,632,687.21

25,710,703.43

53,426,291.59

(89,295.19)

-

-

กําไรสําหรับปี

25,543,392.02
(6,000,750.08)
19,542,641.94

25,710,703.43
(6,000,750.08)
19,709,953.35

53,426,291.59
(11,809,938.89)
41,616,352.70

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

(141,131.24)
1,630,584.00
21,032,094.70

1,630,584.00
21,340,537.35

41,616,352.70

0.06
339,575,343

0.06
339,575,343

0.13
325,000,000

กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุ ้น)

ลงชื่ อ...................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

22

23

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
สามัญ
48,750,000.00

สํ ารอง
ตามกฎหมาย
-

21

81,250,000.00

48,750,000.00

10,500,000.00
10,500,000.00

(10,500,000.00)
41,616,352.70
22,753,536.02

20
20
24

23,750,000.00
105,000,000.00

147,250,000.00
(5,076,572.74)
190,923,427.26

10,500,000.00

(25,000,000.00)
1,630,584.00
19,542,641.94
18,926,761.96

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี
เพิม่ ทุนในระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้น
เงินปั นผลจ่าย
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ ว
81,250,000.00

ยังไม่ ได้
ผลต่ างจากการ
จัดสรร
แปลงค่ างบการเงิน
(8,362,816.68)
(141,131.24)
(141,131.24)

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

(หน่ วย : บาท)
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
121,637,183.32
41,616,352.70
163,253,536.02
171,000,000.00
(5,076,572.74)
(25,000,000.00)
1,630,584.00
19,401,510.70
325,209,057.98

8
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี
สํารองตามกฏหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี
เพิม่ ทุนในระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้น
เงินปันผลจ่าย
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

81,250,000.00

48,750,000.00

21

81,250,000.00

48,750,000.00

20
20
24

23,750,000.00
105,000,000.00

147,250,000.00
(5,076,572.74)
190,923,427.26

ลงชื่อ................................................................... กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

กําไร(ขาดทุน)สะสม
สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
-

รวม

(8,362,816.68)

121,637,183.32

10,500,000.00
10,500,000.00

(10,500,000.00)
41,616,352.70
22,753,536.02

41,616,352.70
163,253,536.02

10,500,000.00

(25,000,000.00)
1,630,584.00
19,709,953.35
19,094,073.37

171,000,000.00
(5,076,572.74)
(25,000,000.00)
1,630,584.00
19,709,953.35
325,517,500.63

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

9
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2557

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

25,543,392.02

25,710,703.43

53,426,291.59

หนี้สงสัยจะสูญ

2,183,748.09

2,183,748.09

4,843,837.61

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

(337,959.68)

(196,709.86)

(538,096.45)

ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

774,728.56

774,728.56

154,199.99

17,054,720.31

17,048,153.88

13,404,788.11

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแทนทรัพย์สิน

174,016.84

174,016.84

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน

123,068.89

123,068.89

219,951.12

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย

130,815.00

130,815.00

130,815.00

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

971,080.00

971,080.00

833,817.00

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

89,295.19

ปรับรายการที่กระทบกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

-

-

-

ดอกเบี้ยรับ

(970,052.38)

(970,052.38)

(1,203,954.84)

ดอกเบี้ยจ่าย

10,692,719.31

10,692,719.31

10,371,681.74

56,429,572.15

56,642,271.76

81,643,330.87

(58,667.96)

(58,667.96)

342,274.29

49,768,156.87

49,870,274.94

(26,751,079.96)

(561,454.24)

(368,598.31)

(989,960.84)

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(1,890,000.00)

(1,890,000.00)

1,552,676.33

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น

(8,281,133.14)

(8,416,980.03)

(3,700,112.35)

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร

(614,772.87)

(614,772.87)

2,229,149.66

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

168,477.01

168,477.01

60,522.50

94,960,177.82

95,332,004.54

54,386,800.50

1,061,959.54

1,061,959.54

1,240,413.88

(63,457.00)

(63,457.00)

(9,866,593.37)

(9,866,593.37)

(9,114,609.08)

86,092,086.99

86,463,913.71

46,512,605.30

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

-

10
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน

(67,999,288.86)
1,993,571.86
(2,660,000.00)
(32,750,400.00)
(12,037,663.84)
(113,453,780.84)

(66,879,184.31)
1,993,571.86
(2,660,000.00)
(32,750,400.00)
(12,469,096.50)
(12,037,663.84)
(124,802,772.79)

(7,297,843.15)
1,292,282.24
(59,263.00)
(812,266.86)
(6,877,090.77)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(42,656,927.75)
(1,169,043.41)
(30,751,512.26)
(4,746,194.66)
(6,176,104.64)
164,654,284.07
(25,000,000.00)
54,154,501.35

(42,656,927.75)
(1,169,043.41)
(30,751,512.26)
(4,746,194.66)
(6,176,104.64)
164,654,284.07
(25,000,000.00)
54,154,501.35

57,569,933.71
(7,247,827.00)
(28,888,920.34)
(6,571,635.50)
(3,622,734.56)
11,238,816.31

26,792,807.50
57,216,806.13

15,815,642.27
57,216,806.13

50,874,330.84
6,342,475.29

84,009,613.63

73,032,448.40

57,216,806.13

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25.1

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

11
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษัท เอ็ น ซี แ อล อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล โลจิ ส ติ ก ส์ จํา กัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัท จํา กัด มหาชนซึ่ งจัด ตั้ง
ในประเทศไทย โดยมี สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 56/9-10 ซอยตากสิ น 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น แขวงบุ คคโล
เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
ตลาดหลักทรั พย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่ มการซื้ อขายได้
ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้าทางบก ให้บริ การบริ หารและจัดการ
ขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากรรวมถึงให้บริ การขนส่ งและกระจายสิ นค้าระหว่างประเทศ
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
บริ ษ ัท จัด ทํางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป็ นภาษาไทยและมี ห น่ ว ยเงิ น ตราเป็ นเงิ น บาท
โดยจัด ทํา ขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทยภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว
และตามข้อ กําหนดของคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ว่าด้วยการจัด ทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงิ น ได้จัดทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ น เดิ ม ในการวัดมู ล ค่าขององค์ป ระกอบของงบการเงิ น ยกเว้น
บางรายการที่ได้อธิบายในนโยบายการบัญชีที่จะกล่าวต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้อ งกับหลักการบัญ ชี ที่ รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ฝ่ายบริ ห าร
ประมาณการและกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่
เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําตัวเลข
ประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่ งที่ได้กระทําไปในปัจจุบนั อย่างดีที่สุด

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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งบการเงิ น นี้ นําเสนอเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื่ อ ใช้ใ นประเทศไทยและจัด ทํา เป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศกําหนดให้ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ 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)

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

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

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

เรื่ อง
เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
ารตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27

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

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง
เรื่ อง

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปั จจุ บนั
และฝ่ ายบริ ห ารได้ประเมิ น แล้วเห็ น ว่าไม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่ องบการเงิ น ของกลุ่ มบริ ษ ทั ในงวด
ปัจจุบนั
นอกจากนี้ สภาวิชาชี พบัญชี ยงั ได้ประกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับงบการเงินใน
งวดอนาคต ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)

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

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง
เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

วันถือปฏิบตั ิ
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมการดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง สัญญาประกันภัย

1 มกราคม 2558
วันถือปฏิบตั ิ
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2559

กลุ่ ม บริ ษัท ไม่ ไ ด้ใ ช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ กับ งบการเงิ น ในงวดอนาคต
ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และฝ่ ายบริ หารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั ในงวดที่เริ่ มนํามาถือปฏิบตั ิ
3. หลักการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย ในการพิจารณาเรื่ องการควบคุมได้
พิจารณาถึงสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่จะได้มาในปั จจุบนั ไม่ว่าได้จากการใช้สิทธิ หรื อจากการแปลงสภาพ ตราสารงบ
การเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่ มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้ นสุ ดลง
งบการเงิ น รวมนี้ จัดทําขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ทั เอ็น ซี แอล อิ น เตอร์ เนชั่น แนล โลจิ ส ติ ก ส์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
อัตราร้อยละของการถือหุน้
ประเภทของกิจการ
ชื่อบริ ษทั
NCL International Logistics (S) PTE LTD. ให้บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider)
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2557
100.00

2556
-
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แล้ว
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยจัดทําขึ้นโดยมีวนั สิ้ นรอบระยะเวลารายงานเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ส่ ว นรายได้แ ละค่ าใช้จ่ ายแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต รา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4. นโยบายการบัญชี
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สําหรั บ เพื่ อการแสดงงบกระแสเงิ น สด เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด ประกอบด้วยเงิ น สดในมื อ
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่น ๆ ที่มีสภาพคล่องสู งซึ่งมีกาํ หนดถอนเมื่อซื้ อภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่า
และปราศจากภาระผูกพัน
4.2 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ การค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญคํานวณจาก
ร้ อยละของลูกหนี้ โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชําระเงินในอดี ตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ ที่
คงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้ การค้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี ตัดเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
4.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษ ทั ร่ วมเป็ นบริ ษ ทั ที่ อยู่ภายใต้อิ ทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญของบริ ษ ทั โดยบริ ษ ทั มี อ าํ นาจในการเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงิ น และการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ร่ วม แต่ ไม่ ถึ งระดับที่
จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ ด้อยค่า (ถ้ามี)
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เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่ วนได้เสี ยบันทึ กบัญชี ด้วยวิธีส่ วนได้เสี ย
โดยบริ ษ ทั รั บรู ้ รายการเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมเมื่ อเริ่ มแรกด้วยราคาทุ นและมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุ นจะ
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงด้วยส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมตามสัดส่ วนที่บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกําไรหรื อขาดทุนของบริ ษทั ร่ วม นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ร่ วมที่
แตกต่างไปจากนโยบายการบัญชีของบริ ษทั จะถูกเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้โดยบริ ษทั และงบ
การเงินของบริ ษทั ร่ วมจัดทําขึ้นโดยมีวนั ที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริ ษทั
4.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองไว้เพื่อใช้ในการจําหน่ ายสิ นค้า เพื่อให้บริ การ
และเพื่อใช้ในการบริ หารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ถื อ ครองไว้เพื่ อ ใช้ในการจําหน่ ายสิ น ค้า เพื่ อ ให้ บ ริ การและเพื่ อ ใช้ใน
การบริ หารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ประกอบด้วยราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ื อที่เรี ยกคืนไม่ได้หลังหักส่ วนลดการค้า
และจํานวนที่ได้รับคืนจากผูข้ าย ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ประมาณการเบื้องต้นสําหรับต้นทุนในการรื้ อขนย้ายและบูรณะ
สถานที่ ต้ งั สิ นทรั พย์น้ ัน รวมถึ งต้นทุ นการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่ อสร้ างหรื อการผลิ ต
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในการรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั คํานวณค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ของสิ นทรัพย์ดงั นี้
อาคารสํานักงานและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

5 - 30 ปี
3 - 5 ปี
5 - 20 ปี

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์จะ
ได้รับการทบทวนทุกๆ สิ้ นปี บัญชี
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ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั จะถูกรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
4.6 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ อ ายุก ารให้ ป ระโยชน์ ท ราบได้แ น่ น อนที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ซื้ อ มาแสดงในราคาทุ น หั ก
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อด้อยค่า(ถ้ามี) โดยจะตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งาน 10 ปี
4.7 สัญญาเช่าระยะยาว
กรณีกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายจะปันส่ วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า แต่หากมีความไม่แน่ นอนในสิ ทธิ การเป็ นเจ้าของ
เมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดจะคํานวณค่าเสื่ อมราคาตามอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่
ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิ กสัญญาเช่ าดําเนิ นงานก่ อนหมดอายุการเช่ า เช่ น เบี้ ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้กบั
ผูใ้ ห้เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
กรณีกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สิ นทรั พย์ที่ให้เช่ าภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะ
การเงินและตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์เช่นเดียวกับสิ นทรัพย์ถาวรที่มีลกั ษณะเหมือนกัน
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4.8 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้น ทุ น การกู้ยืม ที่ เกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การได้ม า การก่ อ สร้ างหรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ซ่ ึ งจําเป็ นต้อ งใช้
ระยะเวลานานในการเตรี ยมพร้อมเพื่อให้สามารถนําสิ นทรัพย์น้ นั มาใช้ได้ตามประสงค์หรื อนําไปขายจะถูกรับรู้
รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั จนกระทัง่ สิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อม
ที่ จะขาย
รายได้ที่เกิ ดจากการนําเงินกูย้ ืมที่กูม้ าโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนชั่วคราวจะ
นําไปหักออกจากต้นทุนการกูย้ มื ที่รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
4.9 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะได้รับการทบทวน ณ ทุกวัน
สิ้ น รอบระยะเวลารายงานว่ามี ข อ้ บ่ งชี้ เรื่ อ งการด้อ ยค่าหรื อ ไม่ ในกรณี ที่ มี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าราคาตามบัญ ชี อ าจไม่
สามารถได้รับประโยชน์คืนกลับมา กลุ่มบริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นผลต่างราคาตามบัญชีที่สูงเกินกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับซึ่ งคือจํานวนที่สูงกว่าระหว่าง
ราคาขายสุ ทธิ เมื่อเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ถูกจัดกลุ่มให้อยูก่ ลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าจะเกิด
กระแสเงินสดเป็ นอิสระจากกลุ่มอื่นเพื่อประโยชน์ในการประเมินพิจารณาเรื่ องการด้อยค่า
กลุ่ ม บริ ษ ทั จะรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าในกําไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ บัน ทึ ก ลดส่ ว นเกิ น ทุ น ในกรณี ที่
สิ นทรัพย์น้ นั เคยตีราคาเพิ่ม และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มี
อยู่ต่อไปหรื อเป็ นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนหรื อนําไปเพิ่มส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี
4.10 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อ จากการอนุ ม านอัน เป็ นผลสื บ เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์ ในอดี ต ภาระผูกพัน ดัง กล่ าวคาดว่า
จะส่ งผลให้ตอ้ งสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่าง
น่ าเชื่ อถื อ รายจ่ายที่ จะได้รับคืนบันทึ กเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่าง
แน่นอนเมื่อได้จ่ายประมาณการหนี้สินไปแล้ว
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4.11 ประมาณการรื้ อถอน
กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ค่ ารื้ อลานจอดรถด้ว ยมู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของประมาณการของต้น ทุ น
ค่ารื้ อถอนที่ จะเกิ ดขึ้ น ณ วันสิ้ น สุ ดสัญ ญา หนี้ สิ นค่ารื้ อถอนที่ รับรู ้ คิดมาจากประมาณการต้น ทุ นค่ารื้ อถอน
ในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารื้ อถอนและอัตราเงินเฟ้ อในอนาคต มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณ
การของต้นทุนค่ารื้ อถอนโดยใช้อตั ราคิดลดที่ประมาณขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร และแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนส่ วน
ปรับปรุ งลานจอดรถ
4.12 การรับรู้รายได้
รายได้จากการให้บริ การบริ หารจัดการขนส่ งสิ นค้าขาออก รับรู้รายได้เมื่อส่ งมอบสิ นค้าลงเรื อเรี ยบร้อยแล้ว
รายได้จากการให้บริ การบริ หารจัดการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า รับรู้รายได้เมื่อส่ งมอบใบสั่งจ่ายสิ นค้า (D/O) ให้แก่
ลูกค้า รายได้จากการให้บริ การขนส่ ง รับรู้รายได้เมื่อส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ผรู ้ ับที่จุดหมายปลายทาง
รายได้จากการให้บริ การรับฝากและจัดการสิ นค้าและให้บริ การนําเข้าออกของผ่านพิธีการกรมศุลกากรรับรู้
รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชําระ
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จ ัด ตั้ง กองทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งเป็ นกองทุ น ที่ เกิ ด จากเงิ น สมทบในส่ ว นของพนัก งาน
และบริ ษทั โดยสิ นทรั พย์ของกองทุนแยกออกจากสิ นทรั พย์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ หารโดยผูบ้ ริ หารกองทุ น
อิสระ เงินสมทบที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายเข้ากองทุนจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิ กจ้างหรื อเกษียณอายุตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผู้เชี่ ย วชาญทางด้านคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยใช้เทคนิ ค การประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการจํานวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกําหนด
มูล ค่ าปั จจุ บ นั ของภาระผูก พันผลประโยชน์พ นักงาน ต้นทุ น บริ การในอดี ตและต้น ทุ น ปั จจุ บ นั ที่ เกี่ ย วข้อ ง
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โดยผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานให้เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุ นที่ เกิ ดจากรับหรื อจ่ ายชําระที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในกําไรหรื อ
ขาดทุน
4.15 ภาษีเงินได้
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ภาษี เงิ น ได้สําหรั บ งวดปั จจุ บ ัน ที่ ยงั ไม่ ได้จ่ายชําระเป็ นหนี้ สิ นในงบแสดงฐานะการเงิ น
และในกรณีที่จาํ นวนภาษีที่ได้ชาํ ระไปแล้วในงวดปัจจุบนั มากกว่าภาษีที่ตอ้ งชําระสําหรับงวดนั้น กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู้ส่วนที่จ่ายชําระเกินดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ ยกเว้น
กรณีที่หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีน้ นั เกิดจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกซึ่งสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่
ส่ งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น และกลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ รอการตัด บัญ ชี สําหรั บ ผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ใช้หัก ภาษี ทุ ก รายการ โดยรั บ รู้ เท่ ากับ จํานวนที่ เป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้หกั ภาษีได้ ยกเว้นกรณี
ที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีน้ นั เกิดจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่
ส่ งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั โดยใช้อตั ราภาษีที่บงั คับใช้อยู่ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาํ หรับงวดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้สินภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายและนําไป
รวมคํานวณกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับงวด ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากรายการที่รับรู้ในกําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อรับรู้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ภาษีเงินได้ดงั กล่าวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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4.16 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการ
บัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
4.17 ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดุลยพินิ จได้มี การประเมิ น ทบทวนอย่างต่ อ เนื่ องและอยู่บ น
พื้ น ฐานของประสบการณ์ ในอดี ต และปั จ จัยอื่ น ๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ ถึงเหตุ ก ารณ์ ในอนาคตที่ เชื่ อ ว่า
มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
อาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสําหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัว ตนของกลุ่ ม บริ ษ ทั โดยฝ่ ายบริ ห ารจะมี ก ารทบทวนค่ าเสื่ อ มราคาเมื่ อ อายุก ารใช้งานและมู ล ค่ าคงเหลื อ
มี ค วามแตกต่ า งไปจากการประมาณการในงวดก่ อ นหรื อมี ก ารตัด จํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ที่ เสื่ อ มสภาพหรื อ
ไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของ
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ที่เช่ าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดเป็ นของผูเ้ ช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
5. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้ทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือยานพาหนะโดยได้ปรับอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ปี เป็ น 10 ปี และปรับลด
มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวลงตามอายุการให้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สะท้อน
สภาพการใช้ง านของสิ น ทรั พ ย์ใ ห้ ต รงกับ การใช้ง านจริ ง กลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้วิ ธี เปลี่ ย นทัน ที เป็ นต้น ไปสํ าหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ดงั กล่าว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทําให้ค่าเสื่ อมราคาสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เพิ่มขึ้น จํานวน 4.39 ล้านบาท และจํานวน 5.45 ล้านบาทตามลําดับในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
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6. รายการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรื อบุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมหรื อถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรง
หรื อ ทางอ้อ ม ซึ่ งกระทํา ผ่ านบริ ษ ัท ที่ ท ํา หน้ า ที่ ถื อ หุ ้ น บริ ษ ัท ย่อ ยและกิ จ การที่ เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยในเครื อ เดี ย วกัน
นอกจากนี้ กิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ยังรวมความถึ งบริ ษ ทั ร่ วมและบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ กับ กิ จ การ
ไม่ ว่ า จะเป็ นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ผู ้บ ริ ห ารสํ าคัญ ที่ เป็ นกรรมการหรื อ พนัก งานของกิ จ การ รวมตลอดทั้ง
สมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมี อาํ นาจชักจูงหรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิ บตั ิตามบุคคลและกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั คํานึ งถึงเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ผู้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษัท คื อ ครอบครั ว พัว ถาวรสกุ ล ซึ่ งถื อ หุ ้ น รวมกัน
ร้ อยละ 59.05 (ปี 2556 : ร้ อยละ 76.31) ของทุน จดทะเบี ยนของบริ ษทั รายการค้าที่ เกี่ ยวข้องกับผูถ้ ื อ หุ ้น หลักหรื อ
กรรมการถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
6.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

118,989.35

33,057.63

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

118,989.35

27,263.76
60,321.39

โบนัสค้างจ่าย
กรรมการ

210,000.00

2,100,000.00

6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2557
รายได้ค่าบริ การขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากร
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าเช่า
กรรมการ
บุคคลใกล้ชิดกรรมการ

249,054.73

559,916.63

1,440,000.00
94,740.00
1,534,740.00

1,440,000.00
94,740.00
1,534,740.00

6.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
18,202,881.00
22,991,494.87
183,379.00
154,803.00
18,386,260.00
23,146,297.87

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

6.4 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

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยญาติกรรมการ
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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6.5 นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจ
ซื้อ-ขายหัวลากและหางพ่วง
ค่าบริ หารจัดการระหว่างกัน
ค่าขนส่ งระหว่างกัน
รายได้ค่าบริ การขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากร
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ค่าเช่าอาคารเพื่อจัดเก็บเอกสาร

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามสัญญาเช่าทางการเงิน และราคาตามสัญญา
เช่าทางการเงินลบ 10%
2% จากยอดค่าขนส่ ง
ราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาทุน + 10 - 27%
ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ + 24%
ราคาตามสัญญาเช่า

6.6 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างจํานวน 1 สัญญากับ
กรรมการท่ านหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งสามารถต่ อ อายุไ ด้ บริ ษ ัท มี ภ าระผูก พัน ต้อ งจ่ ายค่ าเช่ าปี ละ 1.44
ล้านบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 และ 2556 บริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาเช่ าอาคารจํานวน 1 สัญ ญากับ บุ คคลใกล้ชิ ด
กรรมการเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้บริ ษทั มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าปี ละ 0.09 ล้านบาท

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
118,989.35
33,057.63
27,263.76
118,989.35
60,321.39

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกันจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
105,744.15
33,057.63
13,245.20
118,989.35
33,057.63

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2557

ลูกหนี้การค้า
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้า
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
เงินมัดจํา
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหสนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

970,495.31
101,920,172.84
102,890,668.15
(9,985,845.29)
92,904,822.86

970,495.31
101,905,344.44
102,875,839.75
(9,985,845.29)
92,889,994.46

2,721,960.43
142,337,944.00
145,059,904.43
(7,770,015.71)
137,289,888.72

3,855,706.18
(1,549.41)
3,854,156.77
4,654,689.86
(87,418.16)
4,567,271.70
1,599,586.86
2,639,707.83
12,660,723.16
105,565,546.02

3,855,706.18
(1,549.41)
3,854,156.77
4,567,400.19
(87,418.16)
4,479,982.03
1,599,586.86
2,639,707.83
12,573,433.49
105,463,427.95

12,239,607.75
(33,630.90)
12,205,976.85
5,044,148.05
(87,418.16)
4,956,729.89
14,607.54
2,791,859.45
19,969,173.73
157,259,062.45

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่นจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2557
52,322,338.54
39,109,949.76
1,282,872.11
209,644.31
9,965,863.43
102,890,668.15
(9,985,845.29)
92,904,822.86

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
52,307,510.14
66,278,467.72
39,109,949.76
67,107,035.68
1,282,872.11
346,982.65
209,644.31
5,583,878.02
9,965,863.43
5,743,540.36
102,875,839.75
145,059,904.43
(9,985,845.29)
(7,770,015.71)
92,889,994.46
137,289,888.72

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(7,770,015.71)
(2,538,913.63)
(2,215,829.58)
(5,572,114.87)
341,012.79
(9,985,845.29)
(7,770,015.71)

เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2,043,103.22
5,284,541.37
1,780,514.40
6,889,141.97
30,539.15
56,375.00
8,000.00
1,549.41
1,549.41
3,855,706.18
12,239,607.75
(1,549.41)
(33,630.90)
3,854,156.77
12,205,976.85

รายการเคลื่ อ นไหวของค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ เงิ น ทดรองจ่ ายค่าพิธีการ – กิ จการอื่ นสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ยอดคงเหลือต้นปี
(33,630.90)
(33,630.90)
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
32,081.49
ยอดคงเหลือปลายปี
(1,549.41)
(33,630.90)
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ – ลูกหนี้ อื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(87,418.16)
(87,418.16)
(87,418.16)
(87,418.16)

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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บริ ษทั มีนโยบายตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้ที่ลูกหนี้รายนั้น ๆ ไม่มีการติดต่อ
กับบริ ษทั อีกต่อไป และค้างชําระมากกว่า 181 วัน (กรณี มีลูกหนี้การค้าคงเหลือมากกว่าเจ้าหนี้ การค้าในรายเดียวกัน
จะพิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้การค้าหลังหักลบด้วยยอดเจ้าหนี้การค้า)
9. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน
ทั้งจํานวนเป็ นเงินฝากธนาคารที่บริ ษทั นําไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ง
10. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
TRANSOFFSHORE
LOGISTICS PTE. LTD.

ประเภทกิจการ
ให้บริ การจัดการ
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider)

จดทะเบียนใน
สิ งคโปร์

(หน่วย: ล้านเหรี ยญสิ งค์โปร์)

อัตราร้อยละ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2557
2556
1.00
-

สัดส่ วนเงินลงทุน
2557
2556
22.22%
-

(หน่วย : ล้านบาท)
วิธีส่วนได้เสี ย
2557 2556
32.66
-

วิธีราคาทุน
2557
2556
32.75
-

เมื่ อ วัน ที่ 22 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ได้ ซ้ื อหุ ้ น สามั ญ ใน TRANSOFFSHORE LOGISTICS PTE. LTD.
จํานวน 222,222 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 147.38 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 22.22 ของทุนเรี ยกชําระแล้วจากผูถ้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั ดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้มอบหมายตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าว
ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

2557
66,906,739.65
(43,440,614.21)
23,466,125.44

(หน่วย : บาท)
2556
-

(หน่วย : บาท)
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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2557
5,679,243.33
(6,081,111.85)
(401,868.52)

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ขาดทุนสําหรับปี

2556
-

11. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
NCL INTER LOGISTICS (S)
PTE.LTD.

ประเภทกิจการ
ให้บริ การจัดการ
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider)

จดทะเบียนใน
สิ งคโปร์

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

(หน่วย: ล้านเหรี ยญสิ งค์โปร์)

อัตราร้อยละ

(หน่วย : ล้านบาท)

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2557
2556
0.50
-

สัดส่ วนเงินลงทุน
2557
2556
100%
-

วิธีราคาทุน
2557
2556
12.47
-

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิม่
โอนเข้า
โอนออก
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนออก
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบกาเรงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

ยานพาหนะ

เครื่ องใช้สาํ นักงาน
และตกแต่ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

64,284,119.90
(860,000.00)
63,424,119.90

211,843,075.02
68,095,267.86
860,000.00
(1,045,675.00)
(7,317,005.98)
(1,355,557.75)
271,080,104.15

6,847,001.36
6,847,001.36

18,773,151.34
1,115,778.15
860,000.00
(662,267.75)
20,086,661.74

176,526,648.73
446,672.90
(7,317,005.98)
(586,480.00)
169,069,835.65

9,696,273.59
2,248,696.91
(185,675.00)
(106,810.00)
11,652,485.50

(72,873.55)
(50,346.62)
(123,220.17)

(9,790,642.88)
(836,541.21)
488,250.91
118.58
(10,138,814.60)

(26,836,224.59)
(14,961,509.85)
2,795,344.22
210,110.84
(38,792,279.38)

(5,722,517.10)
(1,607,681.49)
5,732.93
93,710.27
(7,230,755.39)

6,723,781.19

9,947,847.14

130,277,556.27

4,421,730.11

63,424,119.90

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

214,795,034.61
17,456,079.17

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

(42,422,258.12)
(17,456,079.17)
5,732.93
2,795,344.22
792,072.02
118.58
(56,285,069.54)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนออก
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนออก
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยานพาหนะ

(หน่วย : บาท)
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
และตกแต่ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
63,569,035.00
(860,000.00)
62,709,035.00

6,847,001.36
6,847,001.36

18,773,151.34
710,758.50
860,000.00
(662,267.75)
19,681,642.09

176,526,648.73
446,672.90
(7,317,005.98)
(586,480.00)
169,069,835.65

9,696,273.59
2,248,696.91
(185,675.00)
(106,810.00)
11,652,485.50

(72,873.55)
(50,346.62)
(123,220.17)

(9,790,642.88)
(829,974.78)
488,250.91
(10,132,366.75)

(26,836,224.59)
(14,961,509.85)
2,795,344.22
210,110.84
(38,792,279.38)

(5,722,517.10)
(1,607,681.49)
5,732.93
93,710.27
(7,230,755.39)

6,723,781.19

9,549,275.34

130,277,556.27

4,421,730.11

62,709,035.00

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

211,843,075.02
66,975,163.31
860,000.00
(1,045,675.00)
(7,317,005.98)
(1,355,557.75)
269,959,999.60
(42,422,258.12)
(17,449,512.74)
5,732.93
2,795,344.22
792,072.02
(56,278,621.69)
213,681,377.91
17,449,512.74

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนออก
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยานพาหนะ

(หน่วย : บาท)
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
และตกแต่ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
22,631.97
(22,631.97)
-

รวม

6,725,527.43
121,473.93
6,847,001.36

18,106,867.95
643,651.42
22,631.97
18,773,151.34

142,783,207.74
36,074,228.96
(2,330,787.97)
176,526,648.73

11,348,876.35
2,105,897.39
(134,982.34)
(3,623,517.81)
9,696,273.59

(27,903.35)
(44,970.20)
(72,873.55)

(8,984,417.06)
(806,225.82)
(9,790,642.88)

(16,825,723.07)
(11,009,138.33)
998,636.81
(26,836,224.59)

(7,166,139.63)
(1,996,103.84)
36,159.68
3,403,566.69
(5,722,517.10)

-

(33,004,183.11)
(13,856,438.19)
1,034,796.49
3,403,566.69
(42,422,258.12)

6,774,127.81

8,982,508.46

149,690,424.14

3,973,756.49

-

169,420,816.90

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

13,856,438.19

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

178,987,111.44
38,823,777.77
144,105.90
(22,631.97)
(2,465,770.31)
(3,623,517.81)
211,843,075.02
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มี สินทรัพย์ซ่ ึ งคิดค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้ดาํ เนิ นงานอยู่
ในราคาทุนจํานวน 11.38 ล้านบาท (2556 : จํานวน 8.27 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จ ดจํานองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ างราคาทุ น 20.56 ล้านบาท
(2556 : จํานวน 20.56 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันสิ นเชื่ อ ที่ กลุ่ มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งในวงเงิ น
80.00 ล้านบาท
สิ นทรั พย์ภายใต้สัญ ญาเช่ าทางการเงิ นที่ กลุ่ มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วย
อุ ป กรณ์ แ ละยานพาหนะมี ร าคาตามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 จํานวน 118.03 ล้านบาท (2556 : จํานวน
140.54 ล้านบาท)
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

1,899,763.00
332,000.00
185,675.00
2,417,438.00
(924,838.57)
(285,307.78)
(5,732.93)
(1,215,879.28)
1,201,558.72

2,328,000.00
2,328,000.00
2,328,000.00

1,899,763.00
2,660,000.00
185,675.00
4,745,438.00
(924,838.57)
(285,307.78)
(5,732.93)
(1,215,879.28)
3,529,558.72
285,307.78

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,840,500.00
59,263.00
1,899,763.00
(689,822.00)
(235,016.57)
(924,838.57)
974,924.43

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

235,016.57

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
5,090,798.63
13,367,261.48
77,619,535.10
112,000,000.00
82,710,333.73
125,367,261.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
หลายแห่ งวงเงินจํานวน 259.00 ล้านบาท (2556 : จํานวน 149.00 ล้านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.43 - 4.00
ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.70 - 4.75 ต่อปี )
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ดังกล่ าวใช้ห ลัก ประกัน โดยเงิ น ฝากธนาคารและตัว๋ แลกเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ทั และคํ้าประกัน
โดยกรรมการท่านหนึ่ง

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
46,241,440.17
49,062,790.51
9,167,830.41
13,317,248.42
6,761,946.40
8,874,839.88
62,171,216.98
71,254,878.81

งบการเงินรวม
2557
46,242,962.14
9,187,925.77
6,876,175.96
62,307,063.87

16. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,169,043.41
(1,169,043.41)
-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 กลุ่ ม บริ ษั ท มี เงิ น กู้ ร ะยะยาวจากสถาบั น การเงิ น วงเงิ น 20.00 ล้ า นบาท
(2556 : จํานวน 20.00 ล้านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 6.50 ต่อปี ) กําหนดชําระคืนเงิน
ต้นงวดละไม่ต่าํ กว่า 300,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มียอดค้างชําระ
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวใช้หลักประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและคํ้าประกันโดยกรรมการ
ของบริ ษทั หนึ่งท่าน
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยาวมีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
2 ปี – 5 ปี
รวม
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,169,043.41
1,169,043.41
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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17. หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เจ้าหนี้ตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย
เช่าทางการเงิน
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
26,262,536.37
(2,694,517.46)
23,568,018.91
29,753,562.03
(1,589,235.61)
28,164,326.42
56,016,098.40
(4,283,753.07)
51,732,345.33

(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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)

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

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 กลุ่ มบริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาเช่ าการเงิ น ระยะยาวกับบริ ษ ทั ลิ ส ซิ่ งหลายแห่ งเพื่อ เช่ า
อุปกรณ์และยานพาหนะจํานวน 117 สัญญา (2556 : จํานวน 131 สัญญา) สัญญาเช่ ากําหนดชําระค่าเช่ าเป็ นงวดราย
เดื อ นตั้งแต่เดื อ นละ 5,887.85 บาทถึ งเดื อ นละ 140,296.26 บาท (2556 : ตั้งแต่ เดื อ นละ 5,887.85 บาทถึ งเดื อ นละ
140,296.26 บาท) โดยมี ระยะเวลาการเช่ า 3 - 5 ปี สัญ ญาเช่ าดังกล่ าวมี กรรมการของกลุ่ ม บริ ษ ทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน
กรรมสิ ทธิ์ ในอุปกรณ์และยานพาหนะดังกล่าวจะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินงวด
สุ ดท้ายตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ตัดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน
4.75 ล้านบาทและจํานวน 6.57 ล้านบาท โดยบันทึกไว้ในบัญชี “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ตามลําดับ
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่ มบริ ษทั มี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อ
เกษี ย ณอายุต ามข้อ กําหนดของกฎหมายแรงงาน กลุ่ ม บริ ษ ัท จัดให้ มี ก ารประมาณการภาระผูก พัน ผลประโยชน์
พนัก งานโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้านคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยใช้เทคนิ ค การประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ในการประมาณการจํานวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนบริ การในอดีตและต้นทุนปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั รับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
ตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงานเป็ นหนี้สินจํานวน 2.89 ล้านบาท (2556 : จํานวน 4.02 ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
4,016,308.00
3,182,491.00
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
826,895.00
722,489.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
144,185.00
111,328.00
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(63,457.00)
กําไรจากการประมาณการ
(2,038,230.00)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2,885,701.00
4,016,308.00
สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีดงั นี้

อัตราคิดลด ณ วันสิ้ นปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราส่ วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3.59%
3.59%
5%
5%
20%
20%

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

39
19. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1 มกราคม
2556
531,992.54
63,416.90
(1,333,040.81)
636,498.20

รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน
519,853.77
(2,147,794.95)
166,763.40

(101,133.17)

(1,461,177.78)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
รับรู ้ในกําไร
รับรู ้ในกําไรหรื อ
31 ธันวาคม
2556
หรื อขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2557
1,051,846.31
1,051,846.31
63,416.90
63,416.90
(3,480,835.76) (1,904,282.98)
(5,385,118.74)
803,261.60
181,524.60
(407,646.00)
577,140.20
(1,562,310.95)

(1,722,758.38)

(407,646.00)

(3,692,715.33)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2557
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
- หมดอายุในอีก 1 ปี
- หมดอายุในอีก 2 -5 ปี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

436,749.62
436,749.62

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
436,749.62
436,749.62

-

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่ควบคุม
ร่ วมกันที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2557
2556
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
- บริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั ย่อย
รวม

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
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-
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20. ทุนเรื อนหุน้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
แปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
เพิ่มทุนในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่มทุนในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
แปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ออกหุน้ เพิ่มทุนระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

8,125,000

81,250,000.00

325,000,000
95,000,000
420,000,000
420,000,000

81,250,000.00
23,750,000.00
105,000,000.00
105,000,000.00

จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
รวม
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

8,125,000

81,250,000.00

48,750,000.00

130,000,000.00

325,000,000
81,250,000.00
325,000,000
81,250,000.00
95,000,000
23,750,000.00
420,000,000 105,000,000.00

48,750,000.00
48,750,000.00
147,250,000.00
(5,076,572.74)
190,923,427.26

130,000,000.00
130,000,000.00
171,000,000.00
(5,076,572.74)
295,923,427.26

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีมติดงั นี้
- พิจารณาอนุ ม ตั ิ แก้ไขมูล ค่าที่ ตราไว้ของหุ ้น ของบริ ษทั จากเดิ ม มูลค่าหุ ้น ละ 10.00 บาทเป็ นมูล ค่าหุ ้นละ
0.25 บาททําให้จาํ นวนหุ ้น ของบริ ษ ทั เพิ่ ม จากเดิ ม จํานวน 8,125,000 หุ ้น เป็ นจํานวน 325,000,000 หุ ้ น
โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 325,000,000 หุ ้น บริ ษทั ได้นาํ มติดงั กล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
-

พิจารณาอนุ ม ัติเพิ่ม ทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั อี กจํานวน 23.75 ล้านบาทจากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม จํานวน
81.25 ล้า นบาทเป็ นจํา นวน 105.00 ล้า นบาท โดยการออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม จํา นวน 95,000,000 หุ ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริ ษทั ได้นาํ มติดงั กล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2556
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- พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จํานวนไม่ 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. จํานวนไม่เกิน 5,900,000 หุ ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
- พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญให้แก่ผบู้ ริ หารและพนักงานตามโครงการออก
เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผบู้ ริ หารและพนักงานเป็ นจํานวน 5,900,000 หุน้ สรุ ปหลักเกณฑ์ได้ดงั นี้
1. เป็ นแบบระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ และไม่มีตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
2. เสนอขายให้แก่ผบู้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปในราคา 0.00 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. อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ คือ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ
6. ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ คือ 0.25 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
7. ใช้สิทธิได้ทุก 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ตามรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติดงั ต่อไปนี้
- มีมติอนุ มตั ิยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ
ออกเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน
เมื่ อ วัน ที่ 3 - 5 พฤศจิ ก ายน 2557 บริ ษ ัท เสนอขายหุ ้ น สามัญ จํานวน 95.00 ล้า นหุ ้ น แก่ ป ระชาชนทั่ว ไป
เป็ นครั้งแรก หุ ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ ้นละ 1.80 บาท รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 171.00 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจําหน่ ายหุ ้นสุ ทธิ จากภาษีเงินได้จาํ นวน 5.08 ล้านบาท
เป็ นรายการหักในบัญ ชี ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญและจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั จาก 81.25 ล้านบาท
เป็ นจํานวน 105.00 ล้านบาท คิ ด เป็ นหุ ้ น สามัญ จํานวน 420.00 ล้านหุ ้ น ในมู ล ค่ าหุ ้ น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.25 บาท
กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
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การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารง
ไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การคืน
ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
21. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี ) จนกว่าทุ น สํารองนี้ จะมี จาํ นวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมายดังกล่ าวไม่
สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผล
สํ าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริ ษ ัท ได้จ ัด สรรกําไรสุ ท ธิ จ ํานวน 10.50 ล้านบาทเป็ นสํ า รอง
ตามกฎหมาย
22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับ
รายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

งบการเงินรวม
2557
4,277,991.70

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
4,277,991.70 10,348,761.11

1,722,758.38
6,000,750.08

1,722,758.38
6,000,750.08

1,461,177.78
11,809,938.89

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั กําไรทางบัญชีสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีดงั นี้

กําไรทางบัญชี
อัตราภาษีที่ใช้
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ส่ วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
รายจ่ายที่สามารถหักได้เพิ่มขึ้นในการคํานวณกําไรทางภาษี
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
ผลแตกต่างชัว่ ครวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2557
25,543,392.02
20%
5,108,678.40
481,601.05
(59,741.33)
17,859.62
15,602.72
436,749.62
6,000,750.08

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
25,710,703.69
53,426,291.59
20%
5,142,140.74
481,601.05
(59,741.33)
436,749.62
6,000,750.08

20%
10,685,258.32
1,153,292.72
(28,612.15)
11,809,938.89

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุ ้นสามัญ
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

(1,269,143.19)
(1,269,143.19)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(1,269,143.19)
(1,269,143.19)

-

23. กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้น พื้ นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรั บปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้นสามัญ (ไม่ รวมกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ชาํ ระแล้วและออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี
24. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 25 เมษายน 2557 มี อนุ มตั ิการจ่ ายเงินปั นผลให้กบั
ผูถ้ ื อ หุ ้ น สําหรั บ ผลประกอบการประจําปี 2556 ในอัต ราหุ ้น ละ 0.046154 บาทเป็ นจํานวนเงิ น 15.00 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 2557
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 มีมติ อนุ มตั ิการจ่าย
เงิ นปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นสําหรั บผลประกอบการสําหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2557
ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.03076923 บาทเป็ นจํานวนเงิ น 10.00 ล้า นบาท โดยบริ ษ ัท ได้จ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ ้ น
ในเดือนสิ งหาคม 2557

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

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

44
25. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
25.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
รวม

งบการเงินรวม
2557
860,000.00
43,186,216.40
39,963,397.23
84,009,613.63

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
860,000.00
990,110.75
32,209,051.17
31,595,242.41
39,963,397.23
24,631,452.97
73,032,448.40
57,216,806.13

25.2 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน

ตัดจําหน่ายกําไรจากการขายแล้วเช่ากลับ
ซื้อสิ นทรัพย์ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
ซื้อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
โอนลูกหนี้อื่นออกเนื่องจากมีการขายสิ นทรัพย์
โอนภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่ายไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการค่ารื้ อถอน
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

งบการเงินรวม
2557
686,666.64
95,979.00
179,942.07

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
686,666.64
686,666.64
95,979.00
31,525,934.62
15,508.41
1,796,983.48
121,473.93
179,942.07
-

26. ผลประโยชน์ของพนักงาน
26.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
พ.ศ. 2530 โดยเข้าเป็ นกองทุ น จดทะเบี ย นกับ สถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งเมื่ อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2556 และ
ตามระเบี ย บของกองทุ น ฯ พนั ก งานต้ อ งจ่ า ยเงิ น สะสมเข้า กองทุ น ในอัต ราร้ อ ยละ 5 ของเงิ น เดื อ น
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ ในอัตราเดียวกันกับพนักงาน ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุน
เป็ นจํานวน 2.37 ล้านบาท ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (2556 : จํานวน 0.57 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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26.2 ผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั รับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี
การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงาน ดังนี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
826,895.00
722,489.00
144,185.00
111,328.00
971,080.00
833,817.00

รายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 ได้แสดงรวมอยูใ่ นรายการประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
236,795.33
190,776.00
550,905.67
488,238.00
183,379.00
154,803.00
971,080.00
833,817.00

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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27. ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะ
รายการบางรายการที่รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถ
นํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าระวางเรื อและอากาศ
ค่าบริ การผ่านพิธีการกรศุลกากร
ค่านายหน้า
ค่าขนส่ ง
ค่าบริ การทางเรื อ

งบการเงินรวม
2557
80,257,427.07
18,386,260.00
17,456,079.17
285,307.78
524,361,462.64
38,967,068.17
40,654,279.35
66,167,306.57
4,895,592.37

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
80,257,427.07
75,271,165.68
18,386,260.00
23,146,297.87
17,449,512.74
13,856,438.19
285,307.78
235,016.57
524,349,368.14 532,843,488.72
38,967,068.17
30,639,723.40
40,654,279.35
69,517,173.49
66,167,306.57
42,678,909.88
4,895,592.37
6,362,484.60

28. ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ระบุส่วนงานดําเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวได้รับการ
สอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานเป็ นประจําเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
กลุ่ มบริ ษ ทั จําแนกส่ ว นงานดําเนิ น งานโดยพิ จารณาจากประเภทการให้บริ การ โดยกลุ่ มบริ ษ ทั มี ส่ วนงาน
ดําเนิ นงานรวม 3 ส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้าทางบก ให้บริ การบริ หารและ
จัดการขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และให้บริ การขนส่ งและกระจายสิ นค้าระหว่างประเทศ
(NVOCC)
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน โดยพิจารณาจากกําไรขั้นต้นของส่ วนงานโดยไม่ได้
รวมรายการรายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายส่ วนกลางต่าง ๆ และต้นทุนทางการเงิน
ในการวัดผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับงานให้บ ริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้าทางบก ให้บริ การบริ ห ารและจัดการขนส่ งและพิธี การกรมศุ ลกากร (Freight
Forwarder) และให้บริ การขนส่ งและกระจายสิ นค้าระหว่างประเทศ (NVOCC) ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้า
ทางบก
2557
2556
125.26
117.87
23.44
28.62

รายได้จากการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
ให้บริ การขนส่ ง และกระจายสิ นค้า
ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ ง และ
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder)
ระหว่างประเทศ (NVOCC)
2557
2556
2557
2556
491.80
528.30
298.36
283.08
74.51
103.17
64.16
65.20

รวม

2557
915.42
162.11
7.29
(11.29)
(103.40)
(18.39)
(10.69)
(0.09)
25.54

2556
929.25
196.99
6.66
(29.10)
(87.61)
(23.15)
(10.37)
‐
53.42

ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่ วนงานกับจํานวนรวมของบริ ษทั
(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

ให้บริ การขนส่ งและขนถ่าย
สิ นค้าทางบก
2557
2556
121.72
147.61
11.34
7.44
-

ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ ง และ
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder)
2557
2556
65.35
97.71
-

ส่ วนกลาง

2557
304.67
6.12
0.29

2556
184.29
6.42
0.24

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

รวม

2557
533.94
17.46
0.29

2556
459.83
13.86
0.24
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

งบการเงินรวม
ให้บริ การขนส่ ง และกระจายสิ นค้า
ระหว่างประเทศ (NVOCC)
2557
2556
42.20
30.22
-
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ปี 2557 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การกับลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 1 ราย เป็ นจํานวนเงิน 131.46 ล้านบาท
จากส่ วนงานให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากร (2556 : กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การ
กับลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 1 ราย เป็ นจํานวนเงิน 183.22 ล้านบาท จากส่ วนงานให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ งและ
พิธีการกรมศุลกากร)
29. เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิญกับความเสี่ ยงทางการเงินที่สาํ คัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุ รกรรมตราสาร
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
29.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิ ดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่ องจากมีเงิน
ฝากธนาคารพาณิ ชย์ สิ นเชื่ อกับธนาคารพาณิ ชย์ เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน อย่างไรก็ตามสิ นทรั พย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินดังกล่ าวมี อตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาดกลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

งบการเงินรวม
2557
จํานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(หน่วย : บาท)
(ร้อยละ : ต่อปี )
43,186,216.40
0.50%
71,518,288.79 0.629%-2.50%
4,596,593.40 3.95% - 4.75%
77,619,535.10
3.25%-4.00%
51,732,345.33
6.50%

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

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี )

งบการเงินฉพาะกิจการ
2556
2557
31,595,242.41
0.50%
59,480,624.95 0.629%-2.50%
13,367,261.48 3.95% - 4.75%
112,000,000.00 3.25%-4.00%
1,169,043.41
6.50%
84,237,218.93 2.99% - 5.00%

2557
32,557,174.36
71,518,288.79
4,596,593.40
77,619,535.10
51,732,345.33

2556
0.50%
0.629%-2.50%
3.95% - 4.75%
3.70%-3.95%
6.50%
2.99% - 5.00%

29.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากมีรายการค้า
กับลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยเข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มี ยอดคงเหลื อที่ มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทาง
การเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
2557
เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอริ งค์
ยูโร
ดอลลาร์สิงคโปร์

สิ นทรัพย์

หนี้สิน

731,972.25
3,031.96
-

459,671.03
3,783.26
1,086.00
23,608.55

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอริ งค์
ยูโร
นิวซีแลนด์
ดอลลาร์สิงคโปร์

สิ นทรัพย์
731,403.85
3,031.96
-

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

2556
หนี้สิน
459,656.03
3,783.26
1,086.00
23,608.55

สิ นทรัพย์
603,136.31
8,956.91
165.45

หนี้สิน
325,548.52
15,329.86
1,193.92
739.00
10,802.45

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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29.3 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้
กับกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ จํากัดการ
อนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่ อมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวสุ ทธิ จาก
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากการกระจุกตัว
ของสิ นเชื่อที่มีนยั สําคัญ
29.4 มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากมีระยะเวลาครบ
กําหนดชําระระยะสั้ น ส่ ว นเงิ น กู้ยื ม ตามสั ญ ญาเช่ าการเงิ น และเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวมี อ ัต ราดอกเบี้ ยใกล้เคี ย งกับ
สภาวะตลาด ดังนั้นราคาตามบัญ ชี ของสัญ ญาเช่ าการเงิ นและเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่ าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม
30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าพื้นที่ และสัญญาบริ การกับบุคคลภายนอกหลายแห่ ง
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 - 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ผูกมัดที่จะจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การ
ตามสัญญาเดือนละ 373,117.17 บาท (2556 : เดือนละ 270,940.00 บาท)
30.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนังสื อคํ้าประกัน
จํานวน 3.03 ล้านบาท (2556 : 2.83 ล้านบาท) ล้านบาท ตามลําดับ
30.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาออกแบบโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมอาคาร
สํานักงานกับบุคคลภายนอกแห่งหนึ่งจํานวน 2.02 ล้านบาท

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติดงั ต่อไปนี้
- มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 พิจารณาการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
สําหรับผลประกอบการประจําปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.023809 บาท เป็ นจํานวนเงิน 10.00 ล้านบาท โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
- มีมติอนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 พิจารณาการอนุมตั ิขอซื้ อที่ดินที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ในราคาประเมินจากรรมการท่านหนึ่ง
32. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้ออกงบการเงิน
ได้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต)

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

