รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้า ได้ ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรั บงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหั ส 2410 “การสอบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ างกาล
โดยผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ ั บ ผิด ชอบด้านการเงิน และบัญ ชี แ ละการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจํากัด กว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด

(นางสาวชื่นตา ชมเมิน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

2
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

5.1,6
7
5.1

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ลงชื่ อ...................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8
9
10
11
12
13

54,726,122.61
13,371,849.91
160,505,923.58

68,555,975.72
169,316.17
166,413,968.71

21,160,959.80
23,761,824.56
149,707,065.84

42,167,613.97
1,682,261.98
157,846,488.36

921,403.30
229,525,299.40

235,139,260.60

14,836,294.99
209,466,145.19

17,961,650.00
219,658,014.31

74,816,085.68

74,747,131.29

74,816,085.68

74,747,131.29

-

-

500,000.00

-

62,661,493.85
179,932,392.03
5,381,623.85
1,089,176.76

250,905,524.33
4,969,524.10
1,121,880.51

23,796,410.67
62,661,493.85
177,256,415.73
3,953,924.58
1,089,176.76

12,469,096.50
248,406,454.61
4,042,582.14
1,121,880.51

23,926,466.42
4,971,682.05

23,926,466.42
3,847,261.65

23,926,466.42
3,556,850.31

23,926,466.42
3,556,850.31

352,778,920.64
582,304,220.04

359,517,788.30
594,657,048.90

371,556,824.00
581,022,969.19

368,270,461.78
587,928,476.09

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

3
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว

หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของหนี้ สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

ลงชื่ อ...................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

14
5.1
15

191,326,459.58
9,001,570.48
77,321,219.74
3,352,032.33
-

189,829,967.12
1,543,414.51
95,629,756.05
3,667,084.98
136,529.06

191,326,459.58
19,961,207.87
70,879,482.51
3,352,032.33
-

189,829,967.12
2,837,588.31
90,385,636.67
3,667,084.98
-

16

22,511,256.65
303,512,538.78

24,838,175.53
315,644,927.25

22,511,256.65
308,030,438.94

24,838,175.53
311,558,452.61

16
17
18

28,149,018.91
4,272,254.00
5,733,209.33
1,345,481.20

32,860,951.11
3,928,667.00
5,343,254.18
1,377,644.40
43,510,516.69
359,155,443.94

28,149,018.91
4,272,254.00
5,656,018.78
1,345,481.20
39,422,772.89
347,453,211.83

32,860,951.11
3,928,667.00
5,269,556.98
1,377,644.40
43,436,819.49
354,995,272.10

5.1

39,499,963.44
343,012,502.22

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

4
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 420,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว

19
105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00
190,923,427.26

105,000,000.00
190,923,427.26

105,000,000.00
190,923,427.26

105,000,000.00
190,923,427.26

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

10,500,000.00
(72,718,938.09)
1,578,800.17

10,500,000.00
(71,677,820.99)
755,998.69

10,500,000.00
(72,853,669.90)
-

10,500,000.00
(73,490,223.27)
-

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

235,283,289.34
4,008,428.48
239,291,717.82
582,304,220.04

235,501,604.96
235,501,604.96
594,657,048.90

233,569,757.36
233,569,757.36
581,022,969.19

232,933,203.99
232,933,203.99
587,928,476.09

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 420,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

ลงชื่ อ...................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

19

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

5
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนส่ วนแบ่งขาดทุน
จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ตอ้ งจัดประเภทเข้ากําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับงวด

20

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : หุ ้น)

21

2559

2558
(จัดประเภทใหม่)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(จัดประเภทใหม่)

249,980,191.13
4,765,800.17
254,745,991.30

236,376,979.48
2,924,817.23
239,301,796.71

226,674,703.91
4,949,831.48
231,624,535.39

229,192,780.20
2,233,214.31
231,425,994.51

208,885,283.23
9,181,698.55
32,870,345.79
2,376,293.85
253,313,621.42
1,432,369.88

199,204,143.85
9,742,983.37
35,614,925.50
1,645,977.54
246,208,030.26
(6,906,233.55)

189,797,264.62
8,754,385.27
29,673,576.48
2,376,293.85
230,601,520.22
1,023,015.17

193,759,007.67
9,699,009.22
33,409,511.35
1,645,977.54
238,513,505.78
(7,087,511.27)

(2,078,596.70)
(646,226.82)
(386,461.80)
(1,032,688.62)

(1,374,536.26)
(8,280,769.81)
(338,759.06)
(8,619,528.87)

1,023,015.17
(386,461.80)
636,553.37

(7,087,511.27)
(338,759.06)
(7,426,270.33)

822,801.48
822,801.48
(209,887.14)

(624,591.85)
(624,591.85)
(9,244,120.72)

636,553.37

(7,426,270.33)

(1,041,117.10)
8,428.48
(1,032,688.62)

(8,619,528.87)
(8,619,528.87)

636,553.37
636,553.37

(7,426,270.33)
(7,426,270.33)

(218,315.66)
8,428.48
(209,887.18)

(9,244,120.72)
(9,244,120.72)

636,553.37
636,553.37

(7,426,270.33)
(7,426,270.33)

(0.002)
420,000,000

(0.021)
420,000,000

0.002
420,000,000

(0.018)
420,000,000
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
สามัญ

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
กําไรสะสม
สํ ารอง
ยังไม่ ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร

ผลต่ างจากการ
แปลงค่ างบการเงิน

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท

ส่ วนของผู้มี
ส่ วนได้ เสี ย ที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม
ของบริ ษัทย่ อย
-

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

(71,677,820.99)

755,998.69

235,501,604.96

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

(1,041,117.10)
(72,718,938.09)

822,801.48
1,578,800.17

(218,315.62)
235,283,289.34

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

18,926,761.96

(141,131.24)

325,209,057.98

-

325,209,057.98

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

(8,619,528.87)
10,307,233.09

(624,591.85)
(765,723.09)

(9,244,120.72)
315,964,937.26

-

(9,244,120.72)
315,964,937.26

4,000,000.00
8,428.48
4,008,428.48

235,501,604.96
4,000,000.00
(209,887.14)
239,291,717.82

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ ลิ้ม)

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

7
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจ การ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ และเรีย กชําระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

(73,490,223.27)

232,933,203.99

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

636,553.37
(72,853,669.90)

636,553.37
233,569,757.36

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

19,094,073.37

325,517,500.63

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

(7,426,270.33)
11,667,803.04

(7,426,270.33)
318,091,230.30
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ ลิ้ม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

8
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(654,655.30)

(8,280,769.81)

1,023,015.17

(7,087,511.27)

ปรับรายการที่กระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

1,192,683.86
(233,377.72)

(75,633.88)

(117,378.77)

(122,743.12)

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(444,746.55)

16,619.16

(444,746.55)

16,619.16

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

5,380,709.24

5,460,011.69

5,210,358.49

5,172,688.87

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

1,192,683.86

-

32,703.75

32,703.75

32,703.75

32,703.75

343,587.00

260,739.00

343,587.00

260,739.00

2,078,596.70

1,374,536.26

8,428.48

-

-

-

-

ดอกเบี้ยรับ

(80,890.47)

(120,822.24)

(250,805.60)

(120,822.24)

ดอกเบี้ยจ่าย

2,376,293.85

1,645,977.54

2,376,293.85

1,645,977.54

ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

9,999,332.84

313,361.47

9,365,711.20

(202,348.31)

(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(9,242,718.90)

(72,635.01)

(17,957,461.24)

(185,081.88)

(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น

7,559,550.20

(37,055,287.45)

9,702,333.95

(32,444,961.95)

(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(1,117,965.09)

(14,436,536.02)

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

-

(14,440,545.28)

7,460,965.28

4,948,688.64

17,126,428.87

5,389,035.77

(18,172,866.68)

7,590,718.12

(19,253,917.49)

5,237,415.23

(315,052.65)

(1,119,437.42)

(315,052.65)

(1,119,437.42)

(32,163.20)

(496,603.30)

(32,163.20)

(496,603.30)

(3,860,918.20)

(40,327,730.97)

(1,364,120.56)

(38,262,527.14)

70,503.40

84,312.43

70,389.13

84,312.43

(2,312,409.85)

(1,659,949.22)

(2,312,409.85)

(1,659,949.22)

(6,102,824.65)

(41,903,367.76)

(3,606,141.28)

(39,838,163.93)
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

9
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

2558

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน

(349,107.35)
(563,472.72)
(500,000.00)
(2,500,000.00)
(68,954.39)
(3,981,534.46)

(12,194,928.43)
981,308.42
(357,144.88)
(39,675.32)
(11,610,440.21)

(136,059.35)
(500,000.00)
(5,999,970.00)
(2,500,000.00)
(68,954.39)
(9,204,983.74)

(10,533,878.98)
981,308.42
(59,137.34)
(39,675.32)
(9,651,383.22)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับค่าหุน้ จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

1,496,492.46
(136,529.06)
4,000,000.00
(7,038,851.08)
(856,434.61)
(1,796,735.92)
(4,332,058.21)

31,565,948.88
(6,939,892.18)
(828,554.35)
(834,203.30)
22,963,299.05

1,496,492.46
(7,038,851.08)
(856,434.61)
(1,796,735.92)
(8,195,529.15)

31,565,948.88
(6,939,892.18)
(828,554.35)
(834,203.30)
22,963,299.05

586,564.21
(13,829,853.11)
68,555,975.72

(612,753.58)
(31,163,262.50)
84,009,613.63

(21,006,654.17)
42,167,613.97

(26,526,248.10)
73,032,448.40

54,726,122.61

52,846,351.13

21,160,959.80

46,506,200.30

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

22.1

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

10
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลอย่ างย่ อ
สํ าหรับงวดสามดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ 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 กัด มหาชนซึ่ งจัด ตั้ง
ในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์เอ็ม เอ ไอ โดยมี สํานัก งานตั้งอยู่เลขที่ 56/9-10
ซอยตากสิ น 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่ม บริ ษ ทั ”) ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับ การให้บ ริ การขนส่ งและ
ขนถ่ายสิ นค้าทางบก ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากรรวมถึงให้บริ การขนส่ งและกระจาย
สิ นค้าระหว่างประเทศ
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไปใน
ประเทศไทยภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึ ง มาตรฐานการบัญ ชี ที่ อ อกภายใต้
พระราชบัญ ญัติวิชาชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ นว่าด้วยการจัดทํา
และนํ า เสนอรายงานทางการเงิ น งบการเงิ น หลั ก คื อ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น และงบกระแสเงิ น สด ได้จดั ทําเป็ นรู ป แบบที่ ส มบู ร ณ์ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ส่ วนหมายเหตุประกอบงบการเงิ นระหว่างกาลจัดทําเป็ นแบบย่อให้สอดคล้อ งกับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจําปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเน้น การให้ข้อมู ลที่ เป็ นกิ จกรรม เหตุ การณ์ แ ละสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่อ ไม่ให้
ซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ใน
ประเทศไทยและจัดทําเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน
ที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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สภาวิชาชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังต่ อ ไปนี้ กับ งบการเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
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การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
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 หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิน ที่เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้ สิน ที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์
ของรายการเหล่ า นี้ สํ า หรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

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

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมการ
ดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปั จจุบ ัน
และฝ่ ายบริ หารได้ป ระเมิ น แล้ว เห็ น ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ งบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษัท
ในงวดปัจจุบนั
3. หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ได้จดั ทําขึ้นโดยรวม
งบการเงินของบริ ษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยหลังจากตัดยอดคงค้าง
และรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญแล้วซึ่งบริ ษทั ถือหุน้ บริ ษทั ย่อยในอัตราร้อยละดังต่อไปนี้
จดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด

ประเภทของกิจการ
ให้บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider)
ให้บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider)

อัตราร้อยละของการถือหุน้

ในประเทศ
สิ งคโปร์

2559
100.00

2558
100.00

ไทย

60.00

-

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยจัดทําขึ้นโดยมีวนั ที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริ ษทั และจัดทําโดยใช้นโยบายการบัญชี
ที่สาํ คัญเช่นเดียวกัน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ตามสัดส่วนของหุ น้ ที่ถือโดยส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมนั้น

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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4. นโยบายการบัญชี
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จ ดั ทําขึ้ น โดยใช้น โยบายการบัญ ชี ที่ สําคัญ และวิธี ก ารคํานวณใน
งบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกันกับที่ใช้สาํ หรับจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้นอย่างไม่สมํ่าเสมอในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการรับรู ้รายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี
5. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษัท คื อ ครอบครั ว พัว ถาวรสกุ ล ซึ่ งถื อ หุ ้ น รวมกัน
ร้อยละ 50.53 (31 ธันวาคม 2558 : ร้อยละ 50.53) ของทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั รายการค้าที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ที่
ครอบครัวพัวถาวรสกุล ผูถ้ ือหุ น้ หลักหรื อกรรมการถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
รายการค้ากับบุคคลและกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558
สรุ ปได้ดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2559
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
รวม

52,483.25
4,950,207.62
5,002,690.87

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
รวม

65,261.19
168,606.24
233,867.43

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559

169,316.17
169,316.17

-

31 ธันวาคม 2558

52,483.25
95,396.36
4,950,207.62
9,916,363.58
15,014,450.81

169,316.17
432,999.70
602,315.87

65,261.19
363,214.71
168,606.24
597,082.14

1,079,946.11
1,079,946.11

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

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด

427,634.00

-

427,634.00

-

รายได้ค่าเช่าค้างรับ
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
รวม

3,483,672.11
3,483,672.11

-

3,483,672.11
15,000.00
3,498,672.11

-

ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4,223,985.50
13,371,849.91

ขายทรัพย์สิน
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด

3,947,650.00

-

3,947,650.00

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
ให้กเู้ พิ่มในระหว่างงวด
รับชําระในระหว่างวด
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่ วมค้า
ยอดคงเหลือปลายงวด

2,500,000.00
(1,578,596.70)
921,403.30

-

2,500,000.00
2,500,000.00

-

921,403.30

-

17,691,650.00
(5,327,344.17)
(28,010.84)
12,336,294.99
14,836,294.99

NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
ยอดคงเหลือต้นงวด
ให้กเู้ พิ่มในระหว่างงวด
โอนออกไปเป็ นเงินลงทุน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวม
เงินประกันจ่าย
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.
หัก ตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่าย

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

-

169,316.17

18,494,850.00
(18,494,850.00)
-

4,223,985.50
23,761,824.56

-

1,682,261.98

17,967,800.00
(6,150.00)
17,961,650.00
17,961,650.00
18,494,850.00
(18,494,850.00)
-

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

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2559
เจ้าหนี้การค้า
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
รวม

7,438,561.28
7,438,561.28

เจ้าหนี้อื่น
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

-

293,153.18
7,438,561.28
10,653,287.38
18,385,001.84

967,173.80
967,173.80

-

13,196.83

327,000.00

ค่านายหน้าค้างจ่าย
กรรมการ

1,197,634.20

1,203,414.51

1,197,634.20

1,203,414.51

ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
กรรมการ

60,000.00

340,000.00

60,000.00

340,000.00

โบนัสค้างจ่าย
กรรมการ
รวม
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

305,375.00
1,563,009.20
9,001,570.48

1,543,414.51
1,543,414.51

305,375.00
1,576,206.03
19,961,207.87

1,870,414.51
2,837,588.31

เงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
ให้กเู้ พิ่มในระหว่างงวด
จ่ายชําระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

136,529.06
(136,529.06)
-

136,529.06
136,529.06

-

15,716,159.00

-

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กรรมการ

-

15,716,159.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิ งคโปร์
กูย้ มื ในรู ปสัญญาเงินกูย้ มื อายุ 1 ปี โดยคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2559 บริ ษ ทั ได้ให้บ ริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้อ งกันแห่ งหนึ่ งในประเทศไทยกู้ยืม ในรู ป สัญ ญา
เงินกูย้ มื อายุ 3 เดือนโดยคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ได้กูย้ ืมเงินจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันใน
ประเทศสิ งคโปร์โดยไม่มีการทําสัญญาและไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2558
2559
2558
รายได้ค่าบริ การขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
รวม
รายได้ค่าเช่า
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
รวม
ดอกเบี้ยรับ
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
ต้นทุนบริ การ
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.
ค่าเช่า
กรรมการ
บุคคลใกล้ชิดกรรมการ

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

56,274.77
56,274.77

64,469.20
64,469.20

56,274.77
298,078.14
354,352.91

64,469.20
112,468.41
176,937.61

3,275,842.11
3,275,842.11

-

15,000.00
3,275,842.11
3,290,842.11

-

7,172.13
7,172.13

-

170,029.40
7,172.13
177,201.53

-

23,685.00
23,685.00

4,191,590.82
4,191,590.82

930,725.47
930,725.47

442,444.41
4,191,590.82
4,634,035.23

360,000.00
23,685.00
383,685.00

23,685.00
23,685.00

360,000.00
23,685.00
383,685.00

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2559

6,009,300.87
183,413.00
6,182,713.87

5,916,307.09
141,919.00
6,058,226.09

5,864,300.87
183,413.00
6,047,713.87

2558

5,136,865.38
141,919.00
5,278,784.38

5.4 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.*
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
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารเป็ นกรรมการ
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยญาติกรรมการ
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

* บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
5.5 นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจ
ซื้อ-ขายทรัพย์สิน
ค่าขนส่งระหว่างกัน
รายได้ค่าบริ การ
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ค่าเช่าอาคารเพื่อจัดเก็บเอกสาร
ค่าเช่ายานพาหนะ(หัวลากและหางพ่วง)
ค่าเช่าอาคารสํานักงาน

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาสิ นทรัพย์สุทธิ + 13%
ราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาทุน + 10% - 30%
ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ + 24%
ราคาตามสัญญาเช่า
ต้นทุน + 20% - 60%
ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ – 22.50%

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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5.6 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารจํานวน 1 สัญญากับ
บุ ค คลใกล้ชิ ด กรรมการเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งสามารถต่ อ อายุ ไ ด้บ ริ ษ ัท มี ภ าระผู ก พัน ต้อ งจ่ ายค่ าเช่ า ปี ละ
0.09 ล้านบาท
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 บริ ษั ท ได้ ท ํ า สั ญ ญาให้ เช่ า ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ งปลู ก สร้ า งจํา นวน 2 สั ญ ญา
กับ บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี บริ ษัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน มี ภ าระผู ก พัน ต้อ งจ่ า ยค่ า เช่ า
เดือนละ 270,000.00 บาท
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 บริ ษ ัท ได้ท ําสัญ ญาให้เช่ าหั วลากจํานวน 1 สั ญ ญาและให้ เช่ าห่ างพ่ วงกับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง โดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าทั้ง 2 สัญญารวมกันเดือนละ
2,969,000.00 บาท
6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2559
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
รายได้ค่าเช่าค้างรับ
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
รวม

4,954,658.82
48,032.05
5,002,690.87
233,867.43
427,634.00
3,483,672.11
4,223,985.50
13,371,849.91

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559
169,316.17
169,316.17
169,316.17

14,955,290.94
60,131.51
14,028.36
15,029,450.81
597,082.14
427,634.00
3,483,672.11
4,223,985.50
23,761,824.56

31 ธันวาคม 2558
290,939.89
311,375.98
602,315.87
1,079,946.11
1,682,261.98

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้า
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุทธิ
เงินมัดจํา
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

31 มีนาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

468,099.53
146,920,109.89
147,388,209.42
(8,922,274.28)
138,465,935.14

1,406,135.41
152,779,738.29
154,185,873.70
(7,729,590.42)
146,456,283.28

468,099.53
137,344,850.48
137,812,950.01
(8,922,274.28)
128,890,675.73

1,406,135.41
144,994,264.48
146,400,399.89
(7,729,590.42)
138,670,809.47

10,758,704.60
(1,549.41)
10,757,155.19
7,225,818.94
(87,418.16)
7,138,400.78
1,380,669.65
2,763,762.82
22,039,988.44
160,505,923.58

10,837,721.37
(1,549.41)
10,836,171.96
5,230,288.76
(87,418.16)
5,142,870.60
1,381,819.40
2,596,823.47
19,957,685.43
166,413,968.71

10,758,704.60
(1,549.41)
10,757,155.19
6,002,220.61
(87,418.16)
5,914,802.45
1,380,669.65
2,763,762.82
20,816,390.11
149,707,065.84

10,837,721.37
(1,549.41)
10,836,171.96
4,448,282.22
(87,418.16)
4,360,864.06
1,381,819.40
2,596,823.47
19,175,678.89
157,846,488.36

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุทธิ

31 มีนาคม 2559
85,104,394.84
44,186,314.27
2,119,818.02
3,829,551.34
12,148,130.95
147,388,209.42
(8,922,274.28)
138,465,935.14

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559
79,860,788.40
79,921,699.54
53,527,779.79
40,629,774.90
1,283,793.28
3,779,940.37
7,931,846.77
3,829,551.34
9,085,518.37
12,148,130.95
154,185,873.70
137,812,950.01
(7,729,590.42)
(8,922,274.28)
146,456,283.28
128,890,675.73

31 ธันวาคม 2558
76,128,364.67
49,984,021.37
3,270,648.71
7,931,846.77
9,085,518.37
146,400,399.89
(7,729,590.42)
138,670,809.47

รายการเคลื่ อนไหวของค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ลู กหนี้ ก ารค้า – กิ จการอื่ นสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่
31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

(7,729,590.42)
(1,192,683.86)
(8,922,274.28)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
7,725,853.65
6,066,589.83
2,808,718.94
4,755,902.89
218,562.80
9,659.44
2,800.00
4,019.80
2,769.21
1,549.41
10,758,704.60
10,837,721.37
(1,549.41)
(1,549.41)
10,757,155.19
10,836,171.96

รายการเคลื่ อ นไหวของค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ -เงิ นทดรองจ่ายค่ าพิ ธีการสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่
31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิม่ ในระหว่างงวด
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(1,549.41)
(1,549.41)

รายการเคลื่ อ นไหวของค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ -ลู ก หนี้ อื่ น -กิ จ การอื่ น สําหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิม่ ในระหว่างงวด
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

(87,418.16)
(87,418.16)

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

22
(ยังไม่ ไ ด้ ตรวจสอบ)

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ในอัตราร้ อยละ 100 ของยอดลูกหนี้ ที่ลูกหนี้ รายนั้น ๆ ไม่มี
การติดต่อกับกลุ่มบริ ษทั อีกต่อไปและค้างชําระมากกว่า 181 วัน (กรณี มีลูกหนี้ การค้าคงเหลือมากกว่าเจ้าหนี้ การค้า
ในรายเดียวกันจะพิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้การค้าหักลบด้วยยอดเจ้าหนี้การค้า)
8. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์)

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

จดทะเบียนใน

บริษัทร่ วมแต่ละรายที่ไม่ มีสาระสําคัญ
Transoffshore
ให้บริ การจัดการระบบ
Logistics Pte.Ltd. โลจิสติกส์(Logistics Provider)
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

ประเทศ
สิ งคโปร์

อัตราร้อยละ

(หน่วย : ล้านบาท)

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
2559
2558
1.00

1.00

22.22%

22.22%

สุ ทธิ

-

-

-

32.75

-

-

-

(32.75)

-

-

-

-

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญใน Transoffshore Logistics Pte. Ltd. จํานวน 222,222 หุ ้น
ในราคาหุ ้นละ 147.38 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 22.22 ของทุนเรี ยกชําระแล้วจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ดังกล่าว
โดยบริ ษทั ได้มอบหมายตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าว
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยได้มีมติเห็นชอบ
ในการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั Transoffshore Logistics Pte. Ltd. ในประเทศสิ งคโปร์ บริ ษทั ได้รับเงิน
จากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมในราคา USD 10,000 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
9. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่ วมค้าสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน

การร่ วมค้าแต่ ละรายทีม่ ีสาระสํ าคัญ
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ ให้บริ การขนส่ ง ประเทศไทย
โลจิสติกส์ จํากัด
ทางบก

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราร้อยละ
(หน่วย : ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
2559
2558

1.00

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

-

50

-

-

-

0.50

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

-
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10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนประกอบของกลุ่มบริ ษทั ในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

(หน่วย: ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์)
จดทะเบียนใน
ทุนชําระแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

บริษัทย่ อยทีไ่ ม่ มีส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม
NCL Inter Logistics (S) ให้บริ การจัดการ
Pte.Ltd.
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider)

ประเทศ
สิ งคโปร์

0.70

0.50

(หน่วย : ล้านบาท)
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
วิธีราคาทุน
เงินปั นผล
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558

จดทะเบียนใน

บริษัทย่ อยทีม่ ีส่วนได้เสี ย ทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุมทีม่ ีสาระสําคัญ
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง
ให้บริ การจัดการ
ประเทศไทย
(ไทยแลนด์) จํากัด
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider)

ทุนชําระแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2559
2558

10.00

-

100.00

100.00

17.80

12.47

-

(หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
วิธีราคาทุน
เงินปั นผล
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558

60.00

-

6.00

-

-

11. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการเคลื่ อนไหวของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นสําหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวันที่ 31 มี น าคม 2559
มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
โอนเข้า
จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
62,709,035.00
(47,541.15)
62,661,493.85

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

-
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้ อสิ นทรัพย์
จําหน่าย
โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

งบการเงินรวม
250,905,524.33
349,107.35
(3,502,903.45)
(62,709,035.00)
(5,163,405.10)
53,103.90
179,932,392.03

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
248,406,454.61
136,059.35
(3,502,903.45)
(62,709,035.00)
(5,074,159.78)
177,256,415.73

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 กลุ่ มบริ ษ ทั มี สินทรัพ ย์ซ่ ึ งคิ ดค่ าเสื่ อ มราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ ยงั ใช้ดาํ เนิ นงานอยู่
ในราคาทุนจํานวน 4.68 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : จํานวน 4.43 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 กลุ่ ม บริ ษัท ได้จ ดจํา นองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งราคาทุ น 83.27 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม 2558 : จํานวน 83.27 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันสิ นเชื่อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งใน
วงเงิน 420.00 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : วงเงินจํานวน 420.00 ล้านบาท)
สิ นทรัพ ย์ภายใต้สัญ ญาเช่ าทางการเงิ น ที่ กลุ่ มบริ ษ ทั เป็ นผูเ้ ช่ าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้น ประกอบด้วย
อุป กรณ์ และยานพาหนะมี ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มี นาคม 2559 จํานวน 118.01 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 :
จํานวน 123.06 ล้านบาท)
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาตามบัญชีปลายงวด
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,969,524.10
563,472.72
(169,762.99)
18,390.02
5,381,623.85

4,042,582.14
(88,657.56)
3,953,924.58

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559
1,477,928.08
189,848,531.50
189,829,967.12
191,326,459.58
189,829,967.12

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
หลายแห่ งวงเงินจํานวน 360.00 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : จํานวน 360.00 ล้านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
3.08 – 6.30 ต่อปี (31 ธันวาคม 2558 : ร้อยละ 2.87 – 6.30 ต่อปี )
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริ ษทั
15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินปั นผลค้างจ่าย
รวม

31 มีนาคม 2559
56,454,214.92
9,522,697.85
11,339,157.76
5,149.21
77,321,219.74

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
73,543,432.31 52,022,793.70
72,387,733.54
12,411,281.04
8,825,278.85
11,954,151.13
9,669,893.49 10,026,260.75
6,038,602.79
5,149.21
5,149.21
5,149.21
95,629,756.05 70,879,482.51
90,385,636.67

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

26
(ยังไม่ ไ ด้ ตรวจสอบ)

16. หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
57,699,126.64
(7,038,851.08)
50,660,275.56

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินต้นงวด
ทําสัญญาเพิม่ ระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินปลายงวด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินระยะยาวกับบริ ษทั ลิสซิ่งหลายแห่งเพื่อเช่าอุปกรณ์
และยานพาหนะจํานวน 82 สัญ ญา (31 ธันวาคม 2558 : จํานวน 83 สัญ ญา) สัญ ญาเช่ ากําหนดชําระค่าเช่ าเป็ นงวด
รายเดือนตั้งแต่เดือนละ 5,887.85 บาทถึงเดือนละ 443,345.80 บาท (31 ธันวาคม 2558 : ตั้งแต่เดือนละ 5,887.85 บาท
ถึงเดือนละ 443,345.80 บาท) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 – 5 ปี (31 ธันวาคม 2558 : ระยะเวลาการเช่า 3 – 5 ปี ) สัญญา
เช่าดังกล่าวมี กรรมการของกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน กรรมสิ ทธิ์ ในอุปกรณ์ และยานพาหนะดังกล่าวจะโอนเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินงวดสุ ดท้ายตามสัญญาเช่า
เงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หนี้สินภายใต้
ดอกเบี้ยจ่าย
สัญญาเช่าการเงิน
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
24,903,779.33
(2,392,522.68)
22,511,256.65
30,322,063.96
(2,173,045.05)
28,149,018.91
55,225,843.29
(4,565,567.73)
50,660,275.56

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

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

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เจ้าหนี้ตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย
เช่าทางการเงิน
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
27,619,871.07
(2,781,695.54)
24,838,175.53
35,501,257.91
(2,640,306.80)
32,860,951.11
63,121,128.98
(5,422,002.34)
57,699,126.64

กลุ่ ม บริ ษั ท ตัด จ่ า ยดอกเบี้ ยตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2559
จํานวน 0.86 ล้านบาท (31 มี น าคม 2558 : จํานวน 0.83 ล้านบาท) โดยบัน ทึ ก ไว้ใ นบัญ ชี “ต้น ทุ น ทางการเงิ น ”
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานสํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ตน้ งวด
3,928,667.00
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
312,359.50
ต้นทุนดอกเบี้ย
31,227.50
ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด
4,272,254.00

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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18. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
รับรู ้ในกําไร
ผลต่างจาก
หรื อขาดทุน
การแปลงค่างบการเงิน

1 มกราคม
2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,051,846.31
(10,280.30)

-

(6,961,960.39)
577,140.20
(5,343,254.18)

(386,461.80)
(386,461.80)

31 มีนาคม
2559

(3,493.35)

1,051,846.31
(13,773.65)

(3,493.35)

(7,348,422.19)
577,140.20
(5,733,209.33)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1 มกราคม

รับรู ้ในกําไร

31 มีนาคม

2559

หรื อขาดทุน

2559

1,051,846.31

-

1,051,846.31

63,416.90
(6,961,960.39)
577,140.20
(5,269,556.98)

-

63,416.90
(7,348,422.19)
577,140.20
(5,656,018.78)

(386,461.80)
(386,461.80)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
- หมดอายุในอีก 1 ปี
- หมดอายุในอีก 2 -5 ปี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

6,379,387.43
5,262,184.47
11,641,571.90

5,654,938.04
11,812,264.47
17,467,202.51

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

6,014,958.84
4,954,930.30
10,969,889.14

6,014,958.84
11,505,010.30
17,519,969.14

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว มและเงิ น ลงทุ น
ในการร่ วมค้าที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
- เงินลงทุนในการร่ วมค้า
- บริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั ย่อย

415,719.34
6,550,080.58
473,871.67

อัตราภาษีที่บงั คับใช้
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ

6,550,080.58
393,686.42

31 มีนาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

17%

17%

19. ทุนเรื อนหุน้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ออกหุ น้ เพิ่มระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มทุนในระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

จํานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

420,000,000
420,000,000

105,000,000.00
105,000,000.00

จํานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

420,000,000 105,000,000.00
420,000,000 105,000,000.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
รวม
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)
190,923,427.26
190,923,427.26

295,923,427.26
295,923,427.26

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

30
(ยังไม่ ไ ด้ ตรวจสอบ)

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้อหุน้ สามัญ (NCL-W1)
เมื่ อ วัน ที่ 20 มกราคม 2559 บริ ษ ัท ได้จาํ หน่ ายใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ ซื้ อ หุ ้น สามัญ (NCL-W1) จํานวน
139,997,497 หน่ วยให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ในอัต รา 3 หุ ้ น สามัญ เดิ ม ต่ อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 0 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (NCL-W1) มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
-

เป็ นแบบระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 2 ปี
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ วนั ที่ 20 มกราคม 2559
ใช้สิทธิ ได้ทุกวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมเริ่ มครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2559
และใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายในวันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อัตราการใช้สิทธิ คือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญ 1 หุน้ (ราคาพาร์ 0.25 บาท)
ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุน้

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น สามัญ (NCL-W1) ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ สิ ท ธิ มี จ ํา นวน
139,997,497 หน่วย
20. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ที่ รับ รู ้ในกําไร(ขาดทุ น)สําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2559 และ 2558
มีดงั นี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่
รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
2558
2559
386,461.80
386,461.80

338,759.06
338,759.06

386,461.80
386,461.80

338,759.06
338,759.06

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ความสัม พัน ธ์ ระหว่างค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ น ได้กับ กําไร(ขาดทุ น )ทางบัญ ชี สําหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
2558
2559
(646,226.82)
(8,280,769.81)
1,023,015.17
(7,087,511.27)

อัตราภาษีที่ใช้
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ส่ วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
ผลแตกต่างจากอัตราภาษีของบริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนิ นกิจการในต่างประเทศ
กําไรที่ได้ยกเว้นไม่ตอ้ งนํามาคํานวณกําไรทางภาษี
รายจ่ายที่สามารถหักได้เพิ่มขึ้นในการคํานวณกําไรทางภาษี
ขาดทุนจากการดําเนิ นงาน
ผลขาดทุนสะสมยกมาที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20%
(129,245.36)
415,719.34
272,447.20
(11,648.51)
(104,444.24)
(3,600.00)
(360,020.80)
307,254.17
386,461.80

20%
(1,656,153.96)
274,907.25
196,876.00
(5,438.33)
(30,817.21)
1,507,237.51
52,147.80
338,759.06

20%
204,603.03
238,225.40
(3,600.00)
(360,020.80)
307,254.17
386,461.80

20%
(1,417,502.25)
196,876.00
1,507,237.51
52,147.80
338,759.06

21. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กําไรหรื อขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
(ไม่ ร วมกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจํานวนหุ ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนัก ของหุ ้ น สามัญ ที่ ช ําระแล้ว และ
ออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างงวด
สําหรับกําไรต่อหุ ้นปรับลด จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและชําระแล้วได้ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติวา่ หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด ซึ่งคํานวณจากจํานวนถัวเฉลี่ย
ถ่ ว งนํ้าหนั ก ของหุ ้ น สามัญ ที่ บ ริ ษ ัท ต้อ งออกเพื่ อ แปลงหุ ้ น สามัญ เที ย บเท่ า ปรั บ ลดทั้ง หมดให้ เป็ นหุ ้ น สามัญ
โดยสมมติวา่ หากนําเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมาซื้อหุ ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาด
หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด ได้แก่ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญในกรณี ที่ราคาตามสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มี
มูลค่าตํ่ากว่าราคาตลาด
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2559 บริ ษทั ไม่ได้คาํ นวณจํานวนของหุ ้นสามัญ เที ยบเท่าที่ บ ริ ษ ทั อาจต้องออกสําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเนื่องจากราคาการใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุน้ สามัญ

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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22. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
22.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
2558
2559
151,647.67
910,000.00
145,000.00
910,000.00
25,358,432.27
18,920,501.91
15,875,964.12
18,920,501.91
29,216,042.67
33,015,849.22
5,139,995.68
26,675,698.39
52,846,351.13
21,160,959.80
46,506,200.30
54,726,122.61

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
รวม

22.2 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
2558
2559
โอนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันไปเป็ นเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ตัดจําหน่ายกําไรจากการขายแล้วเช่ากลับ
จําหน่ายอุปกรณ์ยงั ไม่ได้รับชําระ
ซื้ ออุปกรณ์ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยังไม่ได้จ่ายชําระ
ซื้ อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
โอนลูกหนี้อื่นออกเนื่องจากจําหน่ายสิ นทรัพย์
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

3,947,650.00
62,709,035.00

114,444.44
190,166.76
39,630.66
34,053,739.00
51,419.92
-

5,327,344.17
3,947,650.00
62,709,035.00

114,444.44
190,166.76
39,630.66
34,053,739.00
51,419.92
-

23. วงเงินสิ นเชื่อสถาบันการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

หนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559
วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น
วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
3.03
(1.53)
1.50
3.03
(1.53)
1.50
60.00
(1.48)
58.52
60.00
60.00
300.00
(189.85)
110.15
300.00
(189.83)
110.17
30.00
30.00
30.00
30.00
393.03
(192.86)
200.17
393.03
(191.36)
201.67

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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(หน่วย : ล้านเหรี ยญสหรัฐ)

วงเงินซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559
วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น
วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
3.50
3.50
3.50
3.50

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และเงินฝากธนาคารเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่อดังกล่าว นอกจากนี้กรรมการบริ ษทั ยังคํ้าประกันสิ นเชื่อดังกล่าวเป็ นการส่วนตัว
24. ส่วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ระบุส่วนงานดําเนิ นงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวได้รับการ
สอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานเป็ นประจําเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงาน
กลุ่ม บริ ษ ทั จําแนกส่ วนงานดําเนิ น งานโดยพิ จารณาจากประเภทการให้บ ริ การ โดยกลุ่ ม บริ 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 อขาดทุนของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรขั้นต้นของส่ วนงานโดยไม่ได้รวม
รายการรายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายส่ วนกลางต่าง ๆ ต้นทุนทางการเงินและส่ วน
แบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในการวัดผลกําไรหรื อขาดทุนของส่วนงาน
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(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)
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ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้า ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธี ให้บริ การขนส่ งและกระจายสิ นค้า
ทางบก
การกรมศุลกากร (Freight Forwarder)
ระหว่างประเทศ (NVOCC)
2559
2558
2559
2558
2559
2558
30.05
35.96
159.03
123.10
60.90
77.32
4.13
4.35
27.04
19.37
9.92
13.45

รายได้จากการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รวม
2559
249.98
41.09
4.77
(9.18)
(32.70)
(2.55)
(2.08)
(0.65)

2558
236.38
37.17
2.92
(9.74)
(35.61)
(1.65)
(1.37)
(8.28)

(ยังไม่ ไ ด้ ตรวจสอบ)
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่วนงานกับจํานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั
(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

ให้บริ การขนส่ งและขนถ่าย
สิ นค้าทางบก
2559
2558
148.91
145.89
3.94
3.36
-

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธี ให้บริ การขนส่ งและกระจายสิ นค้า
การกรมศุลกากร (Freight Forwarder)
ระหว่างประเทศ (NVOCC)
2559
2558
2559
2558
51.48
84.78
40.13
50.03
-

ส่วนกลาง
2559
341.78
1.27
0.09

2558
313.96
2.11
0.11

รวม
2559
582.30
5.21
0.09

2558
594.66
5.47
0.11

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การกับลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 1 รายเป็ นจํานวนเงิน 24.27 ล้านบาทจากรายได้
ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (31 มีนาคม 2558 : จํานวน 1 รายเป็ นจํานวนเงิน 23.13 ล้านบาทจากรายได้ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธี
การกรมศุลกากร)

35
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25. เครื่ องมือทางการเงิน
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวันที่ 31 มี น าคม 2559 กลุ่ม บริ ษ ทั ไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงที่ มีสาระสําคัญ
สําหรับเครื่ องมือทางการเงินจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยกเว้น
25.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ยที่ เกิ ด ขึ้ น จากความผัน ผวนของอัต ราดอกเบี้ ยในท้อ งตลาดในอนาคต
ซึ่ งจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น งานและกระแสเงิ น สดของกลุ่ ม บริ ษัท กลุ่ ม บริ ษัท มี ค วามเสี่ ย งจาก
อัต ราดอกเบี้ ยเนื่ อ งจากมี เงิ น ฝากธนาคารพาณิ ชย์ สิ นเชื่ อ กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ เงิ น กู้ยืม ระยะสั้น จากบุ ค คล
ที่เกี่ ยวข้องกันและหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น อย่างไรก็ตามสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิน
ดัง กล่ าวมี อ ัต ราดอกเบี้ ยใกล้เคี ย งกับ อัต ราดอกเบี้ ยในท้อ งตลาดกลุ่ ม บริ ษ ัท จึ ง เชื่ อ ว่า จะไม่ มี ค วามเสี่ ย ง
ที่เป็ นสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

งบการเงินรวม
จํานวนเงิน (หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี )
ณ วันที่
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
25,358,432.27 43,687,895.44
0.50%
0.50%
74,816,085.68 74,747,131.29 0.50% -2.50%
0.50% - 2.50%
1,477,928.08
2.87% - 6.30%
2.87% - 6.30%
189,848,531.50 189,829,967.12 3.10%-3.35%
3.10% - 3.39%
50,660,275.56 57,699,126.64 2.99% - 5.00%
2.99% - 5.00%

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน (หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี )
ณ วันที่
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
15,875,964.12 17,300,320.71
0.50%
0.50%
74,816,085.68 74,747,131.29 0.50% -2.50%
0.50% - 2.50%
1,477,928.08
2.87% - 6.30%
2.87% - 6.30%
189,848,531.50 189,829,967.12 3.10%-3.35%
3.10%-3.39%
50,660,275.56 57,699,126.64 2.99% - 5.00%
2.99% - 5.00%
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25.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากมี
รายการค้ากับลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้ การค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้บริ หารความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนโดยเข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 กลุ่ม บริ ษ ทั มี ย อดคงเหลื อ ที่ มีส าระสําคัญ ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอริ งค์
ยูโร
ดอลลาร์ สิงคโปร์
ริ งกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
2,033,142.02
771,093.20
2,025,452.88
704,050.26
340.00
6,834.56
340.00
6,834.56
120.00
10,692.99
120.00
4,004.28
2,440.35
3,500.00
2,440.35
34,002.40
33,052.40
184.07
-

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอริ งค์
ยูโร
ดอลลาร์ สิงคโปร์
ริ งกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
1,223,709.40
746,407.63
1,153,856.20
721,997.01
4,597.84
4,447.32
4,597.84
4,447.32
19,478.60
1,327.69
8,696.55
8,696.55
37,397.60
36,447.60
184.70
-
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26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
26.1 ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2559 กลุ่มบริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาเช่ าพื้ นที่ และสัญ ญาบริ การกับ บุ คคลภายนอกหลายแห่ ง
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 - 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ผูกมัดที่จะจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การ
ตามสัญญาเดือนละ 648,185.37 บาท (31 ธันวาคม 2558 : เดือนละ 655,185.37 บาท)
26.2 ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 และวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พัน ในการให้ ธ นาคาร
ภายในประเทศ ออกหนังสื อคํ้าประกัน จํานวน 1.53 ล้านบาท
27. คดีความฟ้องร้อง
บริ ษ ทั ถู กฟ้ อ งร้ อ งจากบริ ษ ทั แห่ งหนึ่ งในข้อหาผิดสัญ ญารั บ ขนส่ งสิ น ค้าระหว่างประเทศที่ ศ าลทรั พ ย์สิน
ทางปั ญ ญาและการค้า ระหว่ างประเทศกลางโดยมี ทุ น ทรั พ ย์ใ นการฟ้ อ งร้ อ งที่ 121,289.00 บาท ซึ่ งเมื่ อ วัน ที่
3 พฤษภาคม 2559 คดี ค วามได้สิ้ น สุ ด แล้ว โดยจํา เลยร่ ว มคื อ บริ ษัท อี ส ท์ -เวสท์ โลจิ ส ติ ก ส์ จํา กัด (มหาชน)
ได้ไกล่เกลี่ยตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องแล้ว
บริ ษทั และพนักงานขับรถของบริ ษทั ถูกฟ้ องร้องจากพนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีในข้อหาบรรทุก
นํ้าหนักสิ นค้าเกิ นกว่าที่ กฎหมายกําหนด ศาลมีคาํ สั่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ให้ริบรถยนต์ของกลาง (ราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 953,074.95 บาท) โดยศาลได้นดั ฟังคําพิพากษาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
28. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับงวด
สามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการใน
งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2559 ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการที่แสดงไว้เดิม
จัดประเภทใหม่
เบ็ดเสร็ จรวม
เฉพาะกิจการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนบริ การ
1,616,628.00
1,616,628.00
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
632,939.47
632,939.47
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
3,808,658.62
3,029,216.91
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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29. เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีมติดงั ต่อไปนี้
- มีมติอนุมตั ิการขายทรัพย์สินของบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
30. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้ออก
งบการเงินได้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

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

