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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) และเฉพาะของบริ ษัท เอ็น ซี แ อล อิ น เตอร์ เนชั่น แนล โลจิ ส ติ ก ส์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น รวมและงบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น เฉพาะกิ จ การและงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่
แนล โลจิ สติกส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่ าวไว้ในส่ ว นของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ต ามความรั บ ผิด ชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่ านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญ ในการตรวจสอบคือเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มี นัยสําคัญที่ สุด ตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

เงินลงทุนในบริ ษทั ที่ควบคุมร่ วมกัน
ในปี 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าร่ วมลงทุนกับผูล้ งทุนท่านอื่นในลักษณะของการควบคุมกิจการร่ วมกัน โดยการจัดตั้ง
บริ ษ ัท เอสเอสเค อิ น เตอร์ โลจิ ส ติ ก ส์ จํากัด ขึ้ น เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ น ค้าโดยรถบรรทุ ก (หมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อที่ 10) กลุ่มบริ ษทั ชําระราคาค่าหุ ้นสามัญที่ถืออยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 43.48 ในบริ ษทั ที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าว
ด้วยมู ล ค่ ายุติธรรมของยานพาหนะประกอบการของกลุ่ม บริ ษ ทั ซึ่ งประเมิ น มู ล ค่ ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ สระ
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผูป้ ระเมินราคาอิสระดังกล่าว เนื่องจากในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ และมูลค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้ามีมูลค่าที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
วิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจในรายงานการประเมินมูลค่ายานพาหนะประกอบการของผูป้ ระเมินราคาอิสระเกี่ยวกับ
วิธีการประเมินมูลค่า ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่ น ยี่หอ้ ระยะเวลาการใช้งานที่ผา่ นมาและระยะเวลาการให้ประโยชน์ของยานพาหนะ
ประกอบการของกลุ่มบริ ษทั และสรุ ปความเห็นของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ข้าพเจ้าได้สอบทานวิธีการที่ผปู ้ ระเมินราคาอิสระใช้ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรับรู ้
รายการในการจัดทํารายงานทางการเงิน ข้าพเจ้าได้สอบถามและประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่าทดแทน
ของยานพาหนะประกอบการ อัตราการเสื่ อมสภาพและอัตราส่วนทางด้านประสิ ทธิ ภาพตามการใช้งานและการบํารุ งรักษา
ยานพาหนะประกอบการซึ่งผูป้ ระเมินราคาอิสระใช้ในการประเมินมูลค่า
และข้าพเจ้าให้ความสําคัญ ต่อการเปิ ดเผยข้อมู ลของกลุ่มบริ ษทั เกี่ ยวกับข้อมู ลทางการเงินของบริ ษทั ที่ ควบคุ ม
ร่ วมกันดังกล่าวว่ามีความเพียงพอสอดคล้องตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
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ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่ อยู่ในรายงานประจําปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แลเพื่อให้ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลดําเนิ นการแก้ไขข้อมู ลที่ แสดงขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทํางบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรั บ ผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่ มบริ ษทั ในการดําเนิ น งานต่ อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่ อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่ อเนื่ อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูและกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกัน
ว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้
เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุ จริ ต หรื อ ข้อผิด พลาด ออกแบบและปฏิ บ ัติ งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ ยงเหล่ านั้น
และได้ ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของข้า พเจ้ า
ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจาก
ข้อผิด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จริ ต อาจเกี่ ยวกับ การสมรู ้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื่ อวัตถุป ระสงค์ในการแสดงความเห็ น ต่ อความมี ประสิ ท ธิ ผลของการควบคุ มภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
- สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่างมี นัย สํา คัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการดําเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผย
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้ น อยู่กับ หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้รับ จนถึ งวัน ที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ต าม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมิ นการนําเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

5

SP Audit Co., Ltd.
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกําหนดแนวทาง
การควบคุมดู แลและการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิด ชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลเกี่ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แ ลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ต ามข้อ กําหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ความเป็ นอิ สระและได้สื่อสารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แลเกี่ ยวกับ ความสัม พัน ธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้น แต่ ก ฎหมายหรื อข้อ บั ง คับ ไม่ ใ ห้ เปิ ดเผยต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ เรื่ องดั ง กล่ า ว หรื อในสถานการณ์ ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ข้า พเจ้ า พิ จ ารณาว่ า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ องดั ง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้ า เพราะการกระทํา ดั ง กล่ า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด

(นางสาวชื่นตา ชมเมิน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท เอ็ นซีแอล อิ นเตอร์เ นชั่ นแนล โลจิสติ กส์ จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
่ : บาท)
(หนวย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

สิ นทรัพย ์
สิ นทรัพย ์หมุ นเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่า เงิ นสด
ลู กหนี้ก ารค้า และลู กหนี้อื่ น - กิ จการที่เ กี่ ยวข้อ งกัน

5.1,6

ลู กหนี้ก ารค้า และลู กหนี้อื่ น - กิ จการอื่ น

7

เงิ นให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่ กิ จการที่เ กี่ ยวข้อ งกัน

5.1

รวมสิ นทรัพย ์หมุ นเวียน

98,685,926.68

68,555,975.72

71,602,577.94

42,167,613.97

5,286,284.88

169,316.17

7,094,378.34

1,682,261.98

133,372,658.21

166,413,968.71

109,713,285.76

157,846,488.36

19,836,904.98

17,961,650.00

-

-

237,344,869.77

235,139,260.60

208,247,147.02

219,658,014.31

74,747,131.29

54,695,648.99

74,747,131.29

สิ นทรัพย ์ไม่ หมุ นเวียน
เงิ นฝากธนาคารที่ติ ดภาระคํ้าประกัน

8

54,695,648.99

เงิ นลงทุนในบริ ษ ัทร่ วม

9

7,593,146.81

-

8,000,000.00

-

เงิ นลงทุนในกิ จการร่ วมค้า

10

112,718,060.12

-

127,149,990.00

-

เงิ นลงทุนในบริ ษ ัทย่อ ย

11

-

27,411,271.72

อสังหาริ มทรัพย ์เพื่อ การลงทุน

12

77,199,693.09

-

77,199,693.09

ที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์

13

28,091,588.58

250,905,524.33

23,775,944.57

248,406,454.61

สิ นทรัพย ์ไม่ มี ตัวตน

14

2,362,588.00

4,969,524.10

577,197.57

4,042,582.14

991,065.50

1,121,880.51

991,065.51

1,121,880.51

18,873,689.18

23,926,466.42

18,873,689.18

23,926,466.42

-

ค่ าเช่ าจ่ายล่ วงหน้า
ภาษีเ งิ นได้ถู กหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย ์ภาษีเ งิ นได้รอการตัด บ ัญชี

15

สิ นทรัพย ์ไม่ หมุ นเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย ์ไม่ หมุ นเวียน
รวมสิ นทรัพย ์

1,944,708.44

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็นส่ วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

1,944,708.44

-

-

3,167,891.96

3,847,261.65

2,775,360.31

3,556,850.31

307,638,080.67

359,517,788.30

343,394,569.38

368,270,461.78

544,982,950.44

594,657,048.90

551,641,716.40

587,928,476.09

ลงชื่ อ...................................................
กรรมการ
(นางสาวพรทิพย ์แซ่ ลิ้ ม)

-

12,469,096.50

ลงชื่ อ...................................................
กรรมการ

(นางสาวเนติ รัด สังข์งาม)

7
บริษัท เอ็ นซีแอล อิ นเตอร์เ นชั่ นแนล โลจิสติ กส์ จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
่ : บาท)
(หนวย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

หนี้สินและส่ วนของผู ้ถื อหุ ้น
หนี้สินหมุ นเวียน
เงิ นเบิก เกิ นบ ัญชี และเงิ นกู ้ยืมระยะสั้ นจากสถาบ ันการ

16

205,761,555.59

189,829,967.12

205,761,555.59

189,829,967.12

เจ้ าหนี้ก ารค้า และเจ้ าหนี้อื่ น - กิ จการที่เ กี่ ยวข้อ งกัน

5.1

3,955,132.87

1,543,414.51

3,714,406.35

2,837,588.31

เจ้ าหนี้ก ารค้า และเจ้ าหนี้อื่ น - กิ จการอื่ น

17

77,249,705.66

95,629,756.05

59,215,155.63

90,385,636.67

3,289,704.29

3,667,084.98

3,107,558.40

3,667,084.98

เจ้ าหนี้ก รมสรรพากร
เงิ นกู ้ยืมระยะสั้ นจากกิ จการที่เ กี่ ยวข้อ งกัน

-

136,529.06

-

-

ส่ วนของหนี้สินที่ถึ งกํา หนดชํา ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญ ญาเช่ าการเงิ น

18

7,465.46

เงิ นกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบ ันการเงิ น

19

9,600,000.00

รวมหนี้สินหมุ นเวียน

299,863,563.87

24,838,175.53
315,644,927.25

7,465.46
9,600,000.00
281,406,141.43

24,838,175.53
311,558,452.61

หนี้สินไม่ หมุ นเวียน
หนี้สินภายใต้สัญ ญาเช่ าการเงิ น

18

เงิ นกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบ ันการเงิ น

19

14,000,000.00

ภาระผู กพันผลประโยชน์พนักงาน

20

5,190,192.10

หนี้สินภาษีเ งิ นได้รอการตัด บ ัญชี

15

หนี้สินไม่ หมุ นเวียนอื่ น
รวมหนี้สินไม่ หมุ นเวียน
รวมหนี้สิน

-

-

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็นส่ วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

3,928,667.00
5,343,254.18

-

32,860,951.11

14,000,000.00
5,190,192.10
-

3,928,667.00
5,269,556.98

1,358,617.34

1,377,644.40

1,358,617.34

1,377,644.40

20,548,809.44

43,510,516.69

20,548,809.44

43,436,819.49

320,412,373.31

359,155,443.94

301,954,950.87

354,995,272.10

ลงชื่ อ...................................................
กรรมการ
(นางสาวพรทิพย ์แซ่ ลิ้ ม)

32,860,951.11

ลงชื่ อ...................................................
กรรมการ

(นางสาวเนติ รัด สังข์งาม)

8
บริษัท เอ็ นซีแอล อิ นเตอร์เ นชั่ นแนล โลจิสติ กส์ จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
่ : บาท)
(หนวย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

140,000,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

21

127,933,203.99

190,923,427.26

127,933,203.99

190,923,427.26

22

10,500,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

10,500,000.00

(16,866,947.60)

(71,677,820.99)

6,253,561.54

(73,490,223.27)

องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผู ้ถื อหุ ้น

(239,380.74)

755,998.69

รวมส่ วนของผู ้ถื อหุ ้นของบริ ษ ัทใหญ่

226,326,875.65

235,501,604.96

ส่ วนของผู ้ถื อหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

21

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 560,000,000 หุ ้น มู ลค่ าหุ ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่อ อกและชํา ระเต็มมู ลค่ าแล้ว
หุ ้นสามัญ 420,000,000 หุ ้น มู ลค่ าหุ ้นละ 0.25 บาท
ส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้นสามัญ
กํา ไร(ขาดทุน)สะสม
จั ดสรรแล้ว - สํา รองตามกฎหมาย
ย ังไม่ ได้จัดสรร

ส่ วนของผู ้มีส่ วนได้เ สี ยที่ไม่ มี อํา นาจควบคุ มของบริ ษ ัทย่อ ย
รวมส่ วนของผู ้ถื อหุ ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู ้ถื อหุ ้น

(1,756,298.52)

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็นส่ วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

249,686,765.53
-

232,933,203.99
-

224,570,577.13

235,501,604.96

249,686,765.53

232,933,203.99

544,982,950.44

594,657,048.90

551,641,716.40

587,928,476.09

ลงชื่ อ...................................................
กรรมการ
(นางสาวพรทิพย ์แซ่ ลิ้ ม)

-

-

ลงชื่ อ...................................................
กรรมการ

(นางสาวเนติ รัด สังข์งาม)

9
บริ ษั ท เอ็น ซี แอล อิน เตอร์ เนชั่น แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ
สําหรั บปี สิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

2559

2558

2559

2558

จัดประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่

รายได้
รายได้จากการให้บ ริ การ

985,605,051.51

1,074,623,379.56

841,975,980.84

1,032,396,456.13

25,621,410.94

6,410,461.82

25,379,606.19

7,443,336.63

1,011,226,462.45

1,081,033,841.38

867,355,587.03

1,039,839,792.76

829,883,075.71

919,162,389.99

695,377,278.48

891,222,195.26

46,508,347.04

49,404,338.61

45,396,390.51

49,055,428.84

128,389,857.14

149,708,790.16

102,637,944.94

171,518,361.74

9,305,598.79

9,051,261.91

9,289,897.74

9,051,261.91

1,014,086,878.68

1,127,326,780.67

852,701,511.67

1,120,847,247.75

(2,860,416.23)

(46,292,939.29)

14,654,075.36

(81,007,454.99)

ส่ วนแบ่ งขาดทุ นจากการลงทุ นในบริ ษัท ร่ วมและกิจการร่ วมค ้า

(14,838,783.06)

(32,661,104.81)

ก ําไร(ขาดทุ น)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่ าย)ภาษี เงิ นได ้

(17,699,199.29)

(78,954,044.10)

14,654,075.36

(81,007,454.99)

2,175,105.30

(1,650,538.85)

2,099,486.18

(1,576,841.65)

(15,524,093.99)

(80,604,582.95)

16,753,561.54

(82,584,296.64)

(956,161.43)

897,129.93

-

-

ก ําไร(ขาดทุ น) เบ็ดเสร็จอื่น สําหรับ ปี

(956,161.43)

897,129.93

-

-

ก ําไร(ขาดทุ น)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับ ปี

(16,480,255.42)

(79,707,453.02)

(8,179,349.88)

(80,604,582.95)

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ าย
ต้นทุ นบริ การ
ค่าใช้จ่ ายในการขาย
ค่าใช้จ่ ายในการบริ หาร
ต้นทุ นทางการเงิ น
รวมค่าใช้จ่ าย
ก ําไร(ขาดทุ น)จากการดําเนิ นงานก่อนส่ วนแบ่ งขาดทุ น
จากการลงทุ นในบริ ษัท ร่ วมและกิจการร่ วมค ้า

รายได้(ค่าใช้จ่ าย)ภาษี เงิ นได ้

23

ก ําไร(ขาดทุ น)สําหรับ ปี

-

-

ก ําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ ต้องจัดประเภทเข ้าก ําไรหรื อขาดทุ นในภายหล ัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น

16,753,561.54

(82,584,296.64)

การแบ่ งปั นขาดทุ น
ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษัท ใหญ่

-

-

-

ส่ วนที่ เป็ นของผู ้มีส่ วนได ้เสี ยที่ ไม่มีอ ํานาจควบคุม

(7,344,744.11)

-

-

(นางสาวพรทิ พย์ แซ่ ลิ้ม)

(15,524,093.99)

(80,604,582.95)

-

-

(9,174,729.31)

(79,707,453.02)

-

-

-

-

-

-

0.04

(0.20)

การแบ่ งปั นขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษัท ใหญ่
ส่ วนที่ เป็ นของผู ้มีส่ วนได ้เสี ยที่ ไม่มีอ ํานาจควบคุม

ก ําไร(ขาดทุ น)ต่อหุ ้น ขนั้ พื้ นฐาน

(7,305,526.11)

(79,707,453.02)

(0.04)

(0.19)

24

จํานวนหุ ้น สามัญถ ัวเฉลี่ย ถ่วงนํ้าหนัก (หน่ วย : หุ ้น )

420,000,000

ลงชื่อ...................................................
กรรมการ
(นางสาวพรทิ พย์ แซ่ ลิ้ม)
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

-

(16,480,255.42)

420,000,000

ลงชื่อ...................................................
กรรมการ

(นางสาวเนติร ัด สัง ข ์งาม)

420,000,000

420,000,000

10
บริษัท เอ็ นซีแอล อิ นเตอร์เ นชั่ นแนล โลจิสติ กส์ จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ ถื อหุ้นรวม
สํ าหรับปี สิ ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
่ : บาท)
(หนวย
ส่ วนของผู้ มี

หมายเหตุ
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ขาดทุนสะสม

ทุนเรือ นหุ้น

ส่ วนเกิน

ที่อ อกและ

มูลค่ าหุ้น

สํ ารอง

ยังไม่ได้

ผลต่ างจากการ

ชํ าระแล้ว

สามัญ

ตามกฎหมาย

จัด สรร

แปลงค่ างบการเงิน

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

18,926,761.96

(141,131.24)

รวม

รวม

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่มี

ส่ วนของผู้ ถื อหุ้น

อํ านาจควบคุ ม

ของบริษัท

ของบริษัทย่อ ย

ส่ วนของผู้ ถื อหุ้น
ของบริษัท

325,209,057.98

-

325,209,057.98

(10,000,000.00)

-

(10,000,000.00)

การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผู ้ถื อหุ ้นสํา หรับปี
จ่ายเงิ นปันผล

25

กํา ไร(ขาดทุน)เบ ็ดเสร็จสํา หรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

-

-

(10,000,000.00)

-

-

-

(80,604,582.95)

897,129.93

(79,707,453.02)

-

(79,707,453.02)

(71,677,820.99)

755,998.69

235,501,604.96

-

235,501,604.96

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

-

การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผู ้ถื อหุ ้นสํา หรับปี
เพิ่มขึ้ นจากการเพิ่มทุนในบริ ษ ัทย่อ ย

-

-

-

-

-

-

5,549,227.59

5,549,227.59

โอนสํา รองตามกฎหมายและส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้น
เพื่อ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
สํา รองตามกฎหมาย

21

-

22

-

-

-

-

กํา ไร(ขาดทุน)เบ ็ดเสร็จสํา หรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

105,000,000.00

(62,990,223.27)

127,933,203.99

(10,500,000.00)

73,490,223.27

-

-

-

-

10,500,000.00

(10,500,000.00)

-

-

-

-

10,500,000.00

(8,179,349.88)

(995,379.43)

(9,174,729.31)

(7,305,526.11)

(16,480,255.42)

(16,866,947.60)

(239,380.74)

226,326,875.65

(1,756,298.52)

224,570,577.13

ลงชื่ อ...................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย ์แซ่ ลิ้ ม)

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็นส่ วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

ลงชื่ อ...................................................กรรมการ
(นางสาวเนติ รัด สังข์งาม)

11
บริ ษั ท เอ็น ซี แอล อิน เตอร์ เนชั่น แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้ นเฉพาะกิจการ
สําหรั บปี สิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ ว ันที่ 1 มกราคม 2558

ทุ นเรื อนหุ้ นที่ ออก

ส่วนเกิน

และเรี ยกชําระแล้ว

มูลค่าหุ้ นสามัญ

105,000,000.00

กําไร(ขาดทุ น)สะสม
สํารองตามกฎหมาย

190,923,427.26

ยัง ไม่ได้จัดสรร

10,500,000.00

รวม

19,094,073.37

325,517,500.63

การเปลี่ย นแปลงในส่ วนของผู ้ถือหุ ้น สําหรับ ปี
เงิ นปั นผลจ่ าย

25

ขาดทุ นเบ็ดเสร็จสําหรับ ปี
ยอดคงเหลือ ณ ว ันที่ 31 ธัน วาคม 2558

-

-

-

(10,000,000.00)

(10,000,000.00)

-

-

-

(82,584,296.64)

(82,584,296.64)
232,933,203.99

105,000,000.00

190,923,427.26

10,500,000.00

(73,490,223.27)

(62,990,223.27)

(10,500,000.00)

73,490,223.27

-

10,500,000.00

(10,500,000.00)

-

โอนสํารองตามกฎหมายและส่ วนเกิน มูลค่าหุ ้น
เพื่ อชดเชยผลขาดทุ นสะสม
สํารองตามกฎหมาย

21

-

22

-

-

-

-

ก ําไรเบ็ดเสร็จสําหรับ ปี
ยอดคงเหลือ ณ ว ันที่ 31 ธัน วาคม 2559

ลงชื่อ...................................................................
กรรมการ
(นางสาวพรทิ พย์ แซ่ ลิ้ม)

หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

105,000,000.00

127,933,203.99

ลงชื่อ...................................................................
กรรมการ
(นางสาวเนติร ัด สัง ข ์งาม)

10,500,000.00

16,753,561.54

16,753,561.54

6,253,561.54

249,686,765.53

12
บริษั ท เอ็น ซี แอล อิน เตอร์เนชั่น แนล โลจิส ติ กส์ จํา กัด (มหาชน) และบริษั ทย่อย
งบกระแสเงิน สด
สํ าหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
.

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน รวม
หมายเหตุ

งบการเงิน เฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

(10,354,455.18)

(78,954,044.10)

14,654,075.36

(81,007,454.99)

5,652,794.12

3,053,087.39

5,652,794.12

3,053,087.39

(962,031.22)

(297,847.26)

(35,865.14)

(772,007.67)

กระแสเงิน สดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ก ําไร(ขาดทุ น)ก่อนรายได ้(ค่า ใช้จ่า ย)ภาษี เงิน ได้

ปรับ รายการที่ กระทบก ําไร(ขาดทุ น)ก่อนรายได ้(ค่า ใช้จ่า ย)ภาษี เงิน ได ้เป็ นเงิน สดรับ (จ่า ย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ก ําไรจากอ ัตราแลกเปลี่ยนที่ ย ังไม่ เกิดขึ้น
(ก ําไร)ขาดทุ นจากการจ ําหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์

(5,522,239.77)

53,964.58

(5,547,391.67)

53,964.58

ค่า เสื่ อมราคาและค่า ตัดจ ําหน่ าย

13,623,205.89

20,536,143.29

12,666,071.33

19,917,766.54

ขาดทุ นจากการด้อยค่า เงิน ลงทุ นในบริ ษัท ร่ วม

-

-

ขาดทุ นจากการด้อยค่า สิ นทรัพ ย์ไม่ มี ตัวตน

523,890.46

-

ก ําไรจากการจ ําหน่ ายเงิน ลงทุ นในบริ ษัท ร่ วม

(349,521.00)

-

ขาดทุ นจากการตัดจ ําหน่ ายทรัพ ย์สิ น
ขาดทุ นจากการตัดจ่า ยเงิน ประก ัน
ขาดทุ นจากการตัดจ ําหน่ ายสิ นทรัพ ย์ไม่ มี ตัวตน
ค่า เช่า จ่า ยล่วงหน้า ตัดจ่า ย

4,297.47
2,328,000.00

551,630.26
18,494,850.00
-

(349,521.00)
4,297.47
2,328,000.00

32,750,400.00
551,630.26
18,494,850.00
-

130,815.01

130,815.00

130,815.00

130,815.00

ประมาณการหนี้ สิ นผลประโยชน์ พนักงาน

1,261,525.10

1,042,966.00

1,261,525.10

1,042,966.00

ส่ วนแบ่ งขาดทุ นจากเงิน ลงทุ นในบริ ษัท ย่อยของส่ วนได ้เสี ยที่ ไม่ มี อ ํานาจควบ

(7,344,744.11)

ส่ วนแบ่ งขาดทุ นจากเงิน ลงทุ นในบริ ษัท ร่ วมและกิจการร่ วมค ้า

14,838,783.07

32,661,104.81

-

-

-

-

ดอกเบี้ ยรับ

(941,162.85)

(661,409.04)

(1,870,115.87)

(874,783.60)

ดอกเบี้ ยจ่า ย

9,305,598.79

9,051,261.91

9,289,897.74

9,051,261.91

22,194,755.78

5,662,522.84

38,184,582.44

2,392,495.42

ก ําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นดําเนิ นงาน
(เพิ่ม ขึ้น )ลดลงในลูกหนี้ การค ้าและลูกหนี้ อื่น -กิจการที่ เกี่ยวข ้องก ัน

(4,555,448.06)

(47,419.91)

(4,865,972.73)

(1,453,678.44)

(เพิ่ม ขึ้น )ลดลงในลูกหนี้ การค ้าและลูกหนี้ อื่น -กิจการอื่น

30,299,968.47

(60,150,213.34)

44,588,487.44

(51,688,418.22)

(เพิ่ม ขึ้น )ลดลงในสิ นทรัพ ย์ไม่ หมุ นเวียนอื่น
เพิ่ม ขึ้น (ลดลง)ในเจ ้าหนี้ การค ้าและเจ ้าหนี้ อื่น -กิจการที่ เกี่ยวข ้องก ัน
เพิ่ม ขึ้น (ลดลง)ในเจ ้าหนี้ การค ้าและเจ ้าหนี้ อื่น -กิจการอื่น
เพิ่ม ขึ้น (ลดลง)ในเจ ้าหนี้ กรมสรรพากร
เพิ่ม ขึ้น (ลดลง)ในหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวียนอื่น
เงิน สดรับ (จ่า ย)จากการดําเนิ นงาน
เงิน สดรับ ดอกเบี้ ย

671,193.73

(19,582,818.62)

781,490.00

(19,492,000.00)

2,404,535.34

1,324,766.91

875,922.44

2,618,940.71

(26,166,874.57)

32,595,335.44

(39,436,710.04)

27,489,227.54

(377,380.69)

167,359.15

(559,526.58)

167,359.15

(19,027.06)

(181,799.90)

(19,027.06)

(181,799.90)

24,451,722.94

(40,212,267.43)

39,549,245.91

(40,147,873.74)

930,494.49

625,996.06

1,877,768.85

732,683.34

เงิน สดรับ ภาษี เงิน ได้

5,713,070.01

เงิน สดจ่า ยภาษี เงิน ได ้

(10,204,018.54)

(8,614,663.19)

(9,531,434.55)

(8,614,663.19)

20,891,268.90

(48,200,934.56)

37,608,650.22

(48,029,853.59)

เงิน สดสุ ทธิได ้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน

ลงชื่อ.......................................................................... กรรมการ
(นางสาวพรทิ พย์ แซ่ ลิ้ม )

หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิน นี้

-

5,713,070.01

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

-
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บริษั ท เอ็น ซี แอล อิน เตอร์เนชั่น แนล โลจิส ติ กส์ จํา กัด (มหาชน) และบริษั ทย่อย
งบกระแสเงิน สด
สํ าหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน รวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงิน เฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงิน สดจากกิจกรรมลงทุ น
เงิน สดจ่า ยเพื่อซื้ อที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์

(3,637,062.18)

(24,447,039.91)

(1,160,698.82)

(22,631,278.69)

4,848,854.58

1,616,822.43

เงิน สดรับ จากการจ ําหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์

4,823,702.68

1,616,822.43

เงิน สดจ่า ยเพื่อซื้ อสิ นทรัพ ย์ไม่ มี ตัวตน

(1,740,162.80)

(1,947,846.99)

-

(858,105.31)

เงิน สดจ่า ยเงิน ลงทุ นในบริ ษัท ร่ วม

(8,000,000.00)

-

(8,000,000.00)

-

เงิน สดจ่า ยเงิน ลงทุ นในกิจการร่ วมค ้า

(6,205,050.45)

-

(6,205,050.45)

-

-

(5,999,990.00)

-

-

349,521.00

-

เงิน สดจ่า ยเงิน ลงทุ นในบริ ษัท ย่อย

-

เงิน สดรับ จากการจ ําหน่ ายเงิน ลงทุ นในบริ ษัท ร่ วม

349,521.00

(เพิ่ม ขึ้น )ลดลงในเงิน ฝากธนาคารที่ ติดภาระคาํ้ ประก ัน

20,051,482.30

เงิน สดจ่า ยเงิน ให้กู ้ยืม แก่กิจการที่ เกี่ยวข ้องก ัน

-

เงิน สดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุ น

(3,228,842.50)
-

20,051,482.30

(3,228,842.50)

(11,000,000.00)

(17,967,800.00)

5,642,430.55

(28,006,906.97)

(7,115,881.39)

(43,069,204.07)

15,931,588.47

107,119,633.39

15,931,588.47

107,119,633.39

กระแสเงิน สดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
เพิ่ม ขึ้น (ลดลง)ในเงิน เบิ กเกิน บัญชีและเงิน กู ้ยืม ระยะสั้น
จากสถาบัน การเงิน
เงิน สดรับ จากส่ วนได ้เสี ยที่ ไม่ มี อ ํานาจควบคุม

5,549,247.59

เพิ่ม ขึ้น (ลดลง)ในเงิน กู ้ยืม ระยะสั้น จากกิจการอื่น

(136,529.06)

เงิน สดจ่า ยเงิน กู ้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน

(6,400,000.00)

136,529.06
-

-

-

-

(6,400,000.00)

30,000,000.00

เงิน สดจ่า ยหนี้ สิ นภายใต้สัญญาเช่า ทางการเงิน

(31,257,654.53)

(28,086,957.69)

(31,257,654.53)

(28,086,957.69)

เงิน สดจ่า ยดอกเบี้ ย-หนี้ สิ นภายใต้สัญญาเช่า ทางการเงิน

(1,944,571.38)

(4,724,467.25)

(1,944,571.38)

(4,079,134.43)

เงิน สดจ่า ยดอกเบี้ ยจ่า ย

(7,402,868.47)

(4,079,134.43)

(7,387,167.42)

(4,724,467.25)

-

เงิน สดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจ ัดหาเงิน

4,339,212.62

(9,994,850.79)
60,370,752.29

30,000,000.00

-

เงิน สดรับ เงิน กู ้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน

เงิน สดจ่า ยเงิน ปัน ผล

-

-

(1,057,804.86)

-

(9,994,850.79)
60,234,223.23

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอ ัตราแลกเปลี่ยน
ต่อเงิน สดและรายการเที ยบเท่ าเงิน สด
เงิน สดและรายการเที ยบเท่ าเงิน สดเพิ่ม ขึ้น (ลดลง)-สุ ทธิ
เงิน สดและรายการเที ยบเท่ าเงิน สด ณ ว ันต้นปี
เงิน สดและรายการเที ยบเท่ าเงิน สด ณ ว ันสิ้ นปี

26.1

ลงชื่อ.......................................................................... กรรมการ
(นางสาวพรทิ พย์ แซ่ ลิ้ม )

หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิน นี้

(742,961.11)

383,451.33

30,129,950.96

(15,453,637.91)

-

-

29,434,963.97

(30,864,834.43)

68,555,975.72

84,009,613.63

42,167,613.97

73,032,448.40

98,685,926.68

68,555,975.72

71,602,577.94

42,167,613.97

ลงชื่อ.......................................................................... กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษัท เอ็ น ซี แ อล อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล โ ลจิ ส ติ ก ส์ จํา กัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัท จํา กัด มหาชนซึ่ งจัด ตั้ง
ในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย์เอ็ม เอ ไอ โ ดยมี ส ํา นัก งานตั้งอยู่เลขที่ 56/9-10
ซอยตากสิ น 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ย (รวมกัน เรี ยกว่า “กลุ่ มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุ รกิ จหลัก เกี่ ยวกับ การให้บริ ก ารขนส่ งและ
ขนถ่ายสิ นค้าทางบก ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากรรวมถึงให้บริ การขนส่ งและกระจาย
สิ 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
งบการเงิ น นี้ นํา เสนอเพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ของการรายงานเพื่ อ ใ ช้ใ นประเทศไทยและจัด ทํา เป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไ ม่คุน้ เคยกับภาษาไทย

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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สภาวิช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศกําหนดให้ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ 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)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุ รกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไ ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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 นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิใ นส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อ ง การปรับปรุ งย้อ นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
เรื่ อ ง ข้อ จํากัดสิ นทรั พย์ตามโ ครงการผลประโ ยชน์ ข้อ กําหนดเงิน ทุ น ขั้นตํ่าและปฏิสัมพัน ธ์ของรายการเหล่ านี้
สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไ ม่ใ ช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
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
เรื่ อง
เรื่ อง

เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไ ม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมการดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ใ ห้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปั จจุ บนั
และฝ่ ายบริ หารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดปัจจุบนั
นอกจากนี้ สภาวิชาชี พบัญชี ยงั ได้ประกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับงบการเงินใน
งวดอนาคต ดังต่อไปนี้
วันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การรวมธุรกิจ

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไ ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง งบการเงินรวม

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การร่ วมการงาน

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ภาษีเงินได้

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สัญญาเช่า

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง รายได้

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล

1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กําไรต่อหุน้

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

1 มกราคม 2560

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

1 มกราคม 2560

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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วันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

1 มกราคม 2560

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง เกษตรกรรม

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

1 มกราคม 2560

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินทีเ่ กิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

1 มกราคม 2560

เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิใ นส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง

1 มกราคม 2560

เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไ ม่ใ ช่เงินสดให้เจ้าของ

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไ ม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
การดําเนินงาน

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ใ ห้แก่ผเู ้ ช่า

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้

1 มกราคม 2560

เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

1 มกราคม 2560

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

1 มกราคม 2560

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เครื่ องมือทางการ
เงินเป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

1 มกราคม 2560

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี

1 มกราคม 2560

1 มกราคม 2560

กลุ่ ม บริ ษัท ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ผ ลบั ง คับ ใช้ กับ งบการเงิ น ในงวดอนาคต
ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และฝ่ ายบริ หารอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มนํามา
ถือปฏิบตั ิ
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3. หลักการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้
การควบคุ มของกลุ่ มบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขึ้น เมื่ อ กลุ่ มบริ ษทั เปิ ดรั บ หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นผลตอบแทนผัน แปรจากการ
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อย และมีความสามารถที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอาํ นาจเหนือ บริ ษทั
ย่อ ย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อ ยได้รวมอยู่ใ นงบการเงินรวมของกลุ่ มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุ มจนถึ งวันที่ ก าร
ควบคุมสิ้ 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
จดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.

ประเภทของกิจการ
ให้บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider)

บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด ให้บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider)
Legacy Asia Capital Pte.Ltd.

ให้บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider)

อัตราร้อยละของการถือหุ น้

ในประเทศ
สิ งคโปร์

2559
100.00

2558
100.00

ไทย

60.00

-

สิ งคโปร์

70.00

-

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิ น
รวมนี้แล้ว
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยจัดทําขึ้นโดยมีวนั สิ้ นรอบระยะเวลารายงานเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ตามงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ยซึ่ งจัด ตั้ง ในต่ า งประเทศได้แ ปลงค่ า เป็ นเงิ น บาท
โดยใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาท
โดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย นถัว เฉลี่ ย รายเดื อ น ผลต่ า งซึ่ งเกิ ด ขึ้ น จากการแปลงค่ า ดัง กล่ า วได้แ สดงไว้เป็ นรายการ
“องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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4. นโยบายการบัญชี
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สําหรั บ เพื่ อ การแสดงงบกระแสเงิ น สด เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด ประกอบด้ว ยเงิ น สดในมื อ
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่น ๆ ที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีกาํ หนดถอนเมื่อซื้ อภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่า และ
ปราศจากภาระผูกพัน
4.2 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ การค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญคํานวณจาก
ร้อยละของลูกหนี้ โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ ที่คงค้างอยู่
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้า
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ มู ล ค่ าที่ ค าดว่ าจะได้รั บ จากลู ก หนี้ การค้า หนี้ สู ญ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่า งปี ตัด เป็ นค่ าใช้จ่ ายเมื่ อ
สามารถระบุได้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี) และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี) และเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีส่วนได้เสี ย
นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ร่ วมค้าที่แตกต่างไปจากนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั จะ
ถูกเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ใ ช้โ ดยกลุ่มบริ ษทั และงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ร่ วมค้า
จัดทําขึ้นโดยมีวนั ที่ใ นงบการเงินเช่นเดียวกับบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชี ตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
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4.4 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นที่ ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากการเพิ่ม ขึ้นของมูลค่า
ของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุนโดยรวมต้นทุนในการทํารายการและวัดมูลค่าภายหลังการรับรู ้รายการด้วย
วิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองไว้เพื่อใช้ในการจําหน่ายสิ นค้า เพื่อให้บริ การและ
เพื่อใช้ในการบริ 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 นทรัพย์ประกอบด้วยราคาซื้ อรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ื อที่เรี ยกคืนไม่ได้หลังหักส่ วนลดการค้า
และจํานวนที่ได้รับคืนจากผูข้ าย ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสถานที่และสภาพที่
พร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ประมาณการเบื้ องต้นสําหรั บต้นทุ นในการรื้ อขนย้ายและบู รณะสถานที่ ต้ งั
สิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขใน
การรวมเป็ 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 มูลค่าคงเหลื อของสิ นทรั พย์และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์
จะได้รับการทบทวนทุก ๆ สิ้ นปี บัญชี
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั จะถูกรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
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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
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื่ อ ด้อ ยค่ า (ถ้า มี ) โดยจะตัด จําหน่ า ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ต ามวิ ธี เส้ น ตรงตาม
อายุการใช้งาน 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 ึ งจํา เป็ นต้อ งใช้
ระยะเวลานานในการเตรี ยมพร้อมเพื่อให้สามารถนําสิ นทรัพย์น้ นั มาใช้ได้ตามประสงค์หรื อนําไปขายจะถูกรับรู ้รวม
เป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั จนกระทัง่ สิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขาย
รายได้ที่ เกิ ด จากการนําเงิ น กู้ยืม ที่ กู้ม าโดยเฉพาะเพื่ อ การจัด หาสิ น ทรั พ ย์ที่ เข้าเงื่ อ นไขไปลงทุ น ชั่ว คราว
จะนําไปหักออกจากต้นทุนการกูย้ มื ที่รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
4.9 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะได้รับการทบทวน ณ ทุกวัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณีที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชีอาจไม่สามารถได้รับ
ประโยชน์คืนกลับมา กลุ่มบริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
เป็ นผลต่างราคาตามบัญชีที่สูงเกินกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับซึ่ งคือจํานวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุ ทธิ เมื่อเทียบกับ
มูลค่าจากการใช้สิ นทรั พย์ถู กจัดกลุ่ ม ให้อยู่กลุ่ม ที่ เล็กที่ สุดที่ ส ามารถระบุ ได้ว่าจะเกิ ดกระแสเงิ นสดเป็ นอิ สระจาก
กลุ่มอื่นเพื่อประโยชน์ในการประเมินพิจารณาเรื่ องการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนหรื อบันทึกลดส่ วนเกินทุนในกรณี ที่สินทรัพย์
นั้นเคยตีราคาเพิ่ม และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ต่อไปหรื อ
เป็ นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนหรื อนําไปเพิ่มส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี
4.10 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้
ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่
จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายประมาณการ
หนี้สินไปแล้ว
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4.11 ประมาณการรื้ อถอน
กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ค่ า รื้ อลานจอดรถด้ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของประมาณการของต้น ทุ น
ค่ารื้ อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญา หนี้ สินค่ารื้ อถอนที่รับรู ้คิดมาจากประมาณการต้นทุนค่ารื้ อถอนในอนาคต
โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารื้ อถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการของต้นทุน
ค่ารื้ อถอนโดยใช้อตั ราคิดลดที่ประมาณขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร และแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนส่ วนปรับปรุ งลานจอดรถ
4.12 การรับรู ้รายได้
รายได้จากการให้บริ การบริ หารจัดการขนส่ งสิ นค้าขาออก รับรู ้รายได้เมื่อส่ งมอบสิ นค้าลงเรื อเรี ยบร้อยแล้ว
รายได้จากการให้บริ การบริ หารจัดการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า รับรู ้ รายได้เมื่อส่ งมอบใบสั่งจ่ายสิ นค้า (D/O) ให้แก่ลูกค้า
รายได้จากการให้บริ การขนส่ ง รับรู ้รายได้เมื่อส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ผรู ้ ับที่จุดหมายปลายทาง
รายได้จ ากการให้บ ริ การรั บ ฝากและจัด การสิ น ค้าและให้บ ริ การนําเข้าออกของผ่านพิ ธีการกรมศุ ล กากร
รับรู ้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้ค่าเช่ารับรู ้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้เป็ 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
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ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิ กจ้างหรื อเกษียณอายุตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผู ้เชี่ ย วชาญทางด้านคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยใช้เทคนิ ค การประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการจํานวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกําหนด
มู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งาน ต้น ทุ น บริ ก ารปั จ จุ บ ัน และดอกเบี้ ย จ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ ง
โดยต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ยจ่ายจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการวัดมูลค่าหนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่จะ
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะโอนเข้ากําไรสะสมตามลําดับ โดยจะไม่ทาํ การจัดประเภทเข้ากําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
4.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
และที่เกิดการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในกําไรหรื อขาดทุน
4.15 ภาษีเงินได้
กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ภ าษี เงิ น ได้สําหรั บ งวดปั จ จุ บ ัน ที่ ย งั ไม่ ไ ด้จ่ ายชําระเป็ นหนี้ สิ น ในงบแสดงฐานะการเงิ น
และในกรณี ที่จาํ นวนภาษีที่ได้ชาํ ระไปแล้วในงวดปั จจุบนั มากกว่าภาษีที่ตอ้ งชําระสําหรับงวดนั้น กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
ส่ วนที่จ่ายชําระเกินดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ ยกเว้น
กรณี ที่ ห นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี น้ ัน เกิ ด จากการรั บ รู ้ เมื่ อ เริ่ ม แรกซึ่ งสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากรายการ
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น และกลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการ โดยรับรู ้เท่ากับจํานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้หกั ภาษีได้ ยกเว้นกรณี ที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัด บัญ ชี น้ ั นเกิ ด จากการรั บ รู ้ เมื่ อ เริ่ มแรกของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากรายการที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
กําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น
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กลุ่ มบริ ษ ัท รั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญชี ส ํา หรั บ ผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ต้อ งเสี ยภาษี ทุ ก รายการ
ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ เงิ น ลงทุ น ใ นบริ ษัท ย่ อ ยและบริ ษัท ร่ ว ม ยกเว้น กรณี ที่ ก ลุ่ ม บริ ษัท สามารถควบคุ ม ระยะเวลา
ในการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่าง
ชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้ และกลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใ ช้หกั
ภาษีทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เฉพาะในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้และจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราว
มาใช้ประโยชน์ไ ด้
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั โดยใช้อตั ราภาษีที่บงั คับใช้อยู่ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี และวัดมูลค่าหนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี
ด้วยอัตราภาษีสาํ หรับงวดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้สินภาษีเงินได้
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ภ าษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี เป็ นรายได้ห รื อ ค่ าใช้จ่ ายและ
นําไปรวมคํานวณกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับงวด ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากรายการที่รับรู ้ในกําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อรับรู ้ โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ ภาษีเงินได้ดงั กล่าวในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.16 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ นที่ ป รากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วยเงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของ
รายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
4.17 ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ องและอยูบ่ นพื้นฐาน
ของประสบการณ์ ใ นอดี ต และปั จ จัย อื่ น ๆ ซึ่ งรวมถึ ง การคาดการณ์ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ในอนาคตที่ เชื่ อ ว่ ามี เหตุ ผ ลใน
สถานการณ์ขณะนั้น
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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
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สิ น ตามโ ครงการผลประโ ยชน์ห ลังออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ นตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้อ งอาศัยข้อ สมมติ ฐ านต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิ ดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดื อ น
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
5. 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 จการที่ 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 บ้ ริ ห ารสํ าคัญ ที่ เป็ นกรรมการหรื อ พนัก งานของกิ จ การ รวมตลอดทั้ง
สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใ กล้ชิ ด กับ บุ ค คลดัง กล่ า วซึ่ งมี อ ํา นาจชัก จู ง หรื อ อาจถู ก ชัก จู ง ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามบุ ค คลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั คํานึ งถึงเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษัท คื อ ครอบครั ว พัว ถาวรสกุ ล ซึ่ งถื อ หุ ้ น รวมกัน
ร้อยละ 49.64 (2558 : ร้อยละ 50.53) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ หลักหรื อกรรมการ
ถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
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(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สําคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เอสเอสเค กรุ๊ ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
Legend Shipping PTE Ltd.
Legend Shipping (India) LLP
Legacy Tank PTE Ltd.
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ
บริ ษทั เอสเอสเค กรุ๊ ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
เงินรับแทน
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
รวม

2558

43,284.90
290,521.77
3,533.00
1,291,582.42
1,444,099.38
711,396.45
3,784,417.92
644,948.92
45,418.04
1,500.00
46,918.04
-

ค่าเช่าค้างรับ
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด

810,000.00

ดอกเบี้ยค้างรับ
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
รวม
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1,501,866.96
5,286,284.88

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

15,559.17
15,559.17
153,757.00
153,757.00

43,284.90
112,621.78
3,631,496.05
290,521.77
3,533.00
24,266.17
641,858.40
4,747,582.07
644,948.92

15,559.17
432,999.70
448,558.87
-

45,418.04
1,500.00
28,330.21
75,248.25

153,757.00
153,757.00

-

509,513.69
78,684.28
588,197.97

973,258.82
973,258.82

-

810,000.00

153,757.00
169,316.17

88,851.94
139,549.19
228,401.13
2,346,796.27
7,094,378.34

106,687.29
106,687.29
1,233,703.11
1,682,261.98

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
ให้กเู้ พิ่มในระหว่างงวด
รับชําระในระหว่างวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

2558

-

-

11,000,000.00
11,000,000.00

-

-

10,000,000.00
(10,000,000.00)
-

-

-

17,961,650.00
(8,942,185.22)
(182,559.80)
8,836,904.98
19,836,904.98

บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด

ยอดคงเหลือต้นงวด
ให้กเู้ พิ่มในระหว่างงวด
รับชําระในระหว่างวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

10,000,000.00
(10,000,000.00)
-

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

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

-

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

-

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)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
Legend Shipping PTE Ltd.
Legend Shipping (India) LLP
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กรรมการ

2558

816,507.20
1,281,599.35
809,973.44
2,908,079.99
798,216.28

-

816,507.20
97,679.33
2,067.98
1,751,098.96
2,667,353.47
798,216.28

967,173.80
967,173.80
327,000.00
-

ค่านายหน้าค้างจ่าย
กรรมการ

-

1,203,414.51

-

1,203,414.51

ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
กรรมการ

-

340,000.00

-

340,000.00

เช็คค้างจ่าย
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

248,836.60
1,047,052.88
3,955,132.87

1,543,414.51
1,543,414.51

248,836.60
1,047,052.88
3,714,406.35

136,529.06
(136,529.06)
-

136,529.06
136,529.06

-

15,716,159.00

-

1,870,414.51
2,837,588.31

เงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Transoffshore Logistics Pte.Ltd.*
ยอดคงเหลือต้นงวด
ให้กเู้ พิ่มในระหว่างงวด
จ่ายชําระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กรรมการ

-

-

15,716,159.00

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2558 บริ ษัท ได้ ใ ห้ บ ริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งใ นประเทศสิ งคโ ปร์ กู้ ยืม ใ นรู ป
สัญญาเงินกูย้ มื อายุ 1 ปี โดยคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ใ ห้บริ ษทั ย่อ ยแห่ งหนึ่ งในประเทศกูย้ ืมในรู ป สัญญาเงินกู้ยืมอายุ 3 เดื อ น
โดยคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ได้ใ ห้ กิ จการร่ วมค้า แห่ งหนึ่ งใ นประเทศไทยกู้ยืมในรู ป สั ญญาเงิ น กู้ยืม
อายุ 3 เดือนโดยคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ งใ นประเทศสิ งคโ ปร์ ไ ด้กู้ยืม เงิ น จากบริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน
ใ นประเทศสิ งคโ ปร์ โ ดยไ ม่ มี ก ารทํ า สั ญ ญาและไ ม่ มี ก ารคิ ด ดอกเบี้ ยระหว่ า งกั น สํ า ห รั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินให้กยู้ มื แล้วทั้งจํานวน
5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
งบการเงินรวม
2559
รายได้ค่าบริ การขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร
บริ ษทั เอสเอสเค กรุ๊ ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
Legend Shipping (India) LLP
Legend Shipping (Myanmar)
Legend Shipping PTE Ltd.
Legacy Tank PTE Ltd.
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

7,877,860.15
4,797,232.46
11,740,894.04
2,370,631.93
30,117,989.07
2,045,363.19
185,788.29
59,135,759.13

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

14,492,842.11
14,492,842.11

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

2558
25,710,602.76
292,842.62
26,003,445.38

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
7,877,860.15
4,797,232.46
8,176,095.28
2,370,631.93
11,420,292.46
100,773.27
11,341,169.20
185,788.29
46,269,843.04

30,000.00
14,492,842.11
14,522,842.11

3,914,475.72
25,710,602.76
292,842.62
29,917,921.10

-

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

31

งบการเงินรวม
2559
รายได้ค่าบริ การ
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด

2558
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

800,000.00

-

461,019.37
183,196.73
294,774.59
938,990.69

-

ดอกเบี้ยรับ
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
รวม

294,774.59
294,774.59

ต้นทุนบริ การ
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
Legend Shipping (India) LLP
Legend Shipping (Myanmar)
Legend Shipping PTE Ltd.
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
Legacy Tank PTE Ltd.
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.
รวม

497,500.00
7,099,472.30
8,714,008.06
8,147,266.70
143,524.68
24,601,771.74

44,629,224.74
44,629,224.74

497,500.00
6,276,185.65
5,471,424.37
3,667,371.93
9,102,623.54
36,205.02
25,051,310.51

13,613,211.76
44,629,224.74
58,242,436.50

94,740.00
94,740.00

720,000.00
94,740.00
814,740.00

94,740.00
94,740.00

720,000.00
94,740.00
814,740.00

ค่าเช่า
กรรมการ
บุคคลใกล้ชิดกรรมการ
รวม

-

5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

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

2559
25,925,751.01
651,087.00
26,576,838.01

2558
23,670,410.21
567,674.00
24,238,084.21

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
20,324,607.92 23,670,410.21
567,674.00
651,087.00
20,975,694.92 24,238,084.21

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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5.4 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั
NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd.
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั เอสเอสเค กรุ๊ ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
Legend Shipping PTE Ltd.
Legend Shipping (India) LLP
Legend Shipping (Myanmar)
Legacy Tank PTE Ltd.
Transoffshore Logistics Pte.Ltd.*
บริ ษทั ยูนิทรานส์ โกลบอล จํากัด
บริ ษทั วีพี อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เซเว่นเดย์ ไดอะลิซีส จํากัด
บริ ษทั เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ ทางตรง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร่ วมในกิจการร่ วมค้า
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกับบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกับบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกับบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารเป็ นกรรมการ
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยญาติกรรมการ
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน

* บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
5.5 นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจ
ซื้อ-ขายทรัพย์สิน
ค่าขนส่ งระหว่างกัน
รายได้ค่าบริ การ
ค่าเช่าอาคารเพื่อจัดเก็บเอกสาร
ค่าเช่ายานพาหนะ(หัวลากและหางพ่วง)
ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ

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

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาทุน + 10% - 30%
ราคาตามสัญญาเช่า
ต้นทุน + 20% - 60%
ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ราคาตามสัญญา

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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5.6 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารจํานวน 1 สัญญากับบุคคลใกล้ชิดกรรมการ
เป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุไ ด้บริ ษทั มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าปี ละ 0.09 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างจํานวน 2 สัญญากับกิจการร่ วมค้า
แห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี กิจการร่ วมค้ามีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 250,000.00 บาทในช่วง 6 เดือนแรก
ของสัญญาและหลังจากนั้นจ่ายค่าเช่าเดือนละ 270,000.00 บาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ งได้ท ํา สั ญ ญาเช่ า ช่ ว งอาคารสํ านั ก งานกับ กิ จการร่ ว มค้า
จํานวน 1 สัญญาเป็ นระยะเวลา 3 ปี บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 45,000.00 บาทในช่วง 6 เดือนแรก
ของสัญญาและหลังจากนั้นจ่ายค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อ ยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาบริ ห ารจัดการจํานวน 1 สัญญากับ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าบริ การเดือนละ 100,000.00 บาท
ใ นระหว่ า งปี 2558 บริ ษ ัท ไ ด้ท ํา สั ญ ญาบริ ก ารขนส่ ง ทางเรื อกับ บริ ษ ัท ร่ ว มที่ ป ระเทศสิ งค์โ ปร์ จํา นวน
1 สั ญญา บริ ษ ัท มี ภาระผูก พัน ต้อ งแบ่ งค่ าตอบแทนในอัตราร้ อ ยละ 50 ของกําไรขั้น ต้น จากการขนส่ งสํา หรั บ
การขนส่ งที่บริ ษทั ร่ วมเป็ นผูจ้ ดั หาลูกค้ามาให้บริ ษทั ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ได้ยกเลิกการให้บริ การดังกล่าวแล้ว

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

2559
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายพิธีการ
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

1,313,765.31
984,451.42
84,064.55
716,087.18
3,098,368.46
1,467,719.25
75,248.25
644,948.92
5,286,284.88

2558
15,559.17
15,559.17
153,757.00
169,316.17

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,217,149.81
1,864,307.69
666,124.57
4,747,582.07
1,398,197.97
75,248.25
644,948.92
228,401.13
7,094,378.34

137,182.89
311,375.98
448,558.87
973,258.82
153,757.00
106,687.29
1,682,261.98

เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

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

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
7,457.91
153,757.00
67,790.34
75,248.25
153,757.00

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้า
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้า
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
เงินมัดจํา
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

1,213,101.38
124,840,433.04
126,053,534.42
(9,685,488.56)
116,368,045.86

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

1,141,499.86
104,330,509.64
105,472,009.50
(9,685,488.56)
95,786,520.94

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

7,038,214.67
(14,748.21)
7,023,466.46
5,165,755.66
(87,418.16)
5,078,337.50
4,596,007.00
306,801.39
17,004,612.35
133,372,658.21

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

7,038,214.67
(14,748.21)
7,023,466.46
2,254,719.66
(87,418.16)
2,167,301.50
4,596,007.00
139,989.86
13,926,764.82
109,713,285.76

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
สุ ทธิ

2559
65,905,970.23
39,260,134.36
2,400,112.99
2,436,002.85
16,051,313.99
126,053,534.42
(9,685,488.56)
116,368,045.86

2558
79,860,788.40
53,527,779.79
3,779,940.37
7,931,846.77
9,085,518.37
154,185,873.70
(7,729,590.42)
146,456,283.28

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
54,912,931.00
76,128,364.67
30,504,552.38
49,984,021.37
1,648,345.89
3,270,648.71
2,354,866.24
7,931,846.77
16,051,313.99
9,085,518.37
105,472,009.50
146,400,399.89
(9,685,488.56)
(7,729,590.42)
95,786,520.94
138,670,809.47

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิม่ ในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลายปี

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
(7,729,590.42)
(9,985,845.29)
(1,883,232.78)
(631,034.79)
2,887,289.66
(72,665.36)
(9,685,488.56)
(7,729,590.42)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้างชําระ 6 – 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2559
4,398,826.89
2,508,069.65
38,650.10
77,919.82
14,748.21

2558
6,066,589.83
4,755,902.89
9,659.44
4,019.80
1,549.41

7,038,214.67
(14,748.21)
7,023,466.46

10,837,721.37
(1,549.41)
10,836,171.96

รายการเคลื่ อ นไหวของค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ เงิ น ทดรองจ่ ายค่าพิธีการ – กิ จการอื่ นสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2559
(1,549.41)
(13,198.80)
(14,748.21)

2558
(1,549.41)
(1,549.41)

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ อื่น – กิจการอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ยอดคงเหลือต้นปี
(87,418.16)
(87,418.16)
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
(87,418.16)
(87,418.16)

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
บริ ษทั มีนโยบายตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้ที่ลูกหนี้รายนั้น ๆ ไม่มีการติดต่อ
กับบริ ษทั อีกต่อไป และค้างชําระมากกว่า 181 วัน (กรณี มีลูกหนี้ การค้าคงเหลื อมากกว่าเจ้าหนี้ การค้าในรายเดี ยวกัน
จะพิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญจากยอดลูกหนี้การค้าหลังหักลบด้วยยอดเจ้าหนี้การค้า)
8. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน
ทั้งจํานวนเป็ นเงินฝากธนาคารที่บริ ษทั นําไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ง
9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริษัทร่ วมแต่ละรายทีม่ ีสาระสําคัญ
บริ ษทั เกรซ วอ ผลิตนํ้ายาฟอกไต
เทอร์ เมด จํากัด
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

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

จดทะเบียนใน

ไทย

จดทะเบียนใน

สิ งคโปร์

สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราร้อยละ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2559
2558

สัดส่วนเงินลงทุน
2559
2558

18.00

-

44.44%

-

(หน่วย: ล้านเหรี ยญสิ งค์โ ปร์)

อัตราร้อยละ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2559
2558

สัดส่วนเงินลงทุน
2559
2558

1.00

1.00

22.22%

22.22%

(หน่วย : ล้านบาท)
วิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558

วิธีราคาทุน
2559
2558

7.59

8.00

-

-

(หน่วย : ล้านบาท)
วิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558

วิธีราคาทุน
2559
2558

-

-

-

32.75

-

-

-

(32.75)

7.59

-

8.00

-

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 ้นเดิ มของบริ ษทั ดังกล่ าว
โดยบริ ษทั ได้มอบหมายตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าว
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบใน
การขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั Transoffshore Logistics Pte. Ltd. ในประเทศสิ งค์โ ปร์

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมแต่ละรายที่มีสาระสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน

(หน่วย : บาท)
บริ ษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จํากัด.
2559
2558
4,266,285.56
14,805,123.56
-

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุม

1,987,628.79
9,492,192.83

รายได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย : บาท)
บริ ษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จํากัด.
2559
2558
2,706,900.28
(915,419.67)
-

เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

-

-

-

รายการกระทบยอดข้อ มู ล ทางการเงิ น ข้า งต้น กับ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ บ ั น ทึ ก บั ญ ชี โ ดยวิ ธี ส่ วนไ ด้ เสี ยใ น
งบการเงินรวม มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
บริ ษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จํากัด.
2559
2558
สิ นทรัพย์สุทธิ
17,084,580.33
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
44.44%
ส่ วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริ ษทั
รายการปรับปรุงเพื่อการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ค่าความนิยม
ราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย

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

7,593,146.81
7,593,146.81

-

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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10. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน

กิจการร่ วมค้าแต่ ละรายที่มีสาระสําคัญ
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ ให้บริ การขนส่ ง ประเทศไทย
โลจิสติกส์ จํากัด
ทางบก

(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2559
2558

290.00

-

อัตราร้อยละ
สัดส่วนเงินลงทุน
2559
2558

43.48%

-

(หน่วย : ล้านบาท)
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
2559
2558
2559
2558

112.72

-

127.15

-

ใ นเดื อนมกราคม 2559 บริ ษั ท ไ ด้ ซ้ื อหุ ้ น ส ามั ญ ใ นบ ริ ษั ท เอส เอส เค อิ น เตอร์ โ ลจิ ส ติ ก ส์ จํ า กั ด
จํานวน 50,000 หุ ้นในราคาหุ ้น ละ 10.00 บาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อ ยละ 50.00 ของทุ น เรี ยกชําระแล้ว ต่ อ มาในเดื อ น
มิถุนายน 2559 บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัดได้มีการเพิ่มทุนจากจํานวน 1.00 ล้านบาทเป็ นจํานวน 290.00
ล้ า นบาทและบริ ษั ท ไ ด้ ซ้ื อหุ ้ น สามั ญ ใ นส่ วนที่ เพิ่ ม ขึ้ นจํา นวน 12,664,999 หุ ้ น ใ นราคาหุ ้ น ละ 10.00 บาท
คิดเป็ นสัดส่ วนรวมร้อยละ 43.48 โดยบริ ษทั ตกลงบริ หารงานในลักษณะการควบคุมกิจการร่ วมกันกับผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ าย
หนึ่งของบริ ษทั ดังกล่าว
ข้อมูลทางการเงินของการร่ วมค้าแต่ละรายที่มีสาระสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
2559
34,615,105.78
340,660,265.05

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

46,067,930.70
67,613,872.86

จํานวนเงินของสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นข้ างต้ นได้ รวมรายการดังต่ อไปนีแ้ ล้ ว
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนิ้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้และประมาณการหนี้สิน)
หนิ้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้และประมาณการหนี้สิน)

4,146,654.97
22,903,591.18
66,097,932.32

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ข้อมูลทางการเงินของการร่ วมค้าแต่ละรายที่มีสาระสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายได้
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จ
เงินปันผลรับจากการร่ วมค้า
จํานวนเงินของรายได้ และกําไรข้ างต้ นได้ รวมรายการดังต่ อไปนีแ้ ล้ว
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
2559
129,019,651.35
(28,406,432.73)
(28,406,432.73)
-

17,429.37
5,682,010.56
2,745,307.48
261,662.54

รายการกระทบยอดข้อ มู ล ทางการเงิ น ข้า งต้น กับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ที่ บ ัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยวิ ธี ส่ ว นไ ด้เสี ยใ น
งบการเงินรวม มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
บริ ษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
2559
สิ นทรัพย์สุทธิ
261,593,567.27
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
43.48%
ส่ วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริ ษทั
รายการปรับปรุงเพื่อการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสี ย
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย

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

114,695,239.53
(1,977,179.41)
112,718,060.12

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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11. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนประกอบของกลุ่มบริ ษทั ในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริษัทย่อยทีไ่ ม่ มีส่วนได้เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
NCL Inter Logistics
ให้บริ การจัดการ
(S) Pte.Ltd.
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider)

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

จดทะเบียนใน

(หน่วย: ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์)
ทุนชําระแล้ว
2559
2558

ประเภทกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
2559
2558
2559
2558

100.00

17.80

ประเทศ
สิ งคโปร์
0.70

จดทะเบียนใน

บริษัทย่อยทีม่ ีส่วนได้ เสีย ทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง ให้บริ การจัดการ
ประเทศไทย
(ไทยแลนด์) จํากัด
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider)

ชื่อบริ ษทั

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
2559
2558

0.50

บริษัทย่อยทีม่ ีส่วนได้ เสีย ทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
Legacy Asia Capital
ให้บริ การจัดการ
ประเทศ
Pte. Ltd.
ระบบโลจิสติกส์
สิ งคโปร์
(Logistics Provider)
รวม

12.47

-

-

(หน่วย : ล้านบาท)
ทุนชําระแล้ว
2559
2558

สัดส่วนเงินลงทุน (%)
2559
2558

(หน่วย : ล้านบาท)
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
2559
2558
2559
2558

10.00

60.00

6.00

-

(หน่วย: ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
ทุนชําระแล้ว
2559
2558

จดทะเบียนใน

100.00

0.20

-

-

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
2559
2558

70.00

-

-

-

-

(หน่วย : ล้านบาท)
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
2559
2558
2559
2558

3.61
27.41

12.47

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุมสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว

2559
บริษทั ย่ อยที่มสี ่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสํ าคัญ
บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
10.00
ชื่อบริ ษทั

Legacy Asia Capital Pte. Ltd.

สัดส่ วนเงินลงทุน
(%)

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่เป็ น
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่
ควบคุม
มีอาํ นาจควบคุม
(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

-

40.00

-

(3.06)

-

(7.06)

-

(หน่วย: ล้านเหรี ยญสหรัฐ)

ทุนชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน
(%)

ผลกําไร(ขาดทุน)ที่เป็ น
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่
ควบคุม
มีอาํ นาจควบคุม
(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

0.20

-

30.00

-

1.30
(1.76)

-

(0.25)
(7.31)

-

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ข้อมูลทางการเงินก่อนตัดรายการระหว่างกันของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน

บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
2558
2559
14,741,372.96
3,378,043.33
-

(หน่วย : บาท)
Legacy Asia Capital Pte. Ltd.
2559
2558
5,236,577.84
-

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุม

25,760,329.01
(4,584,547.63)
(3,056,365.09)

696,870.31
3,239,640.96
1,300,066.57

รายได้
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)หลังภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม

-

บริ ษทั เลเจนด์ ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด
2558
2559
81,236,327.76
(17,640,912.72)
(17,640,912.72)
-

เงินปันผลจ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุม

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

-

-

-

(หน่วย : บาท)
Legacy Asia Capital Pte. Ltd.
2559
2558
1,739,126.63
(755,077.77)
(755,077.77)
-

-

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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12. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ส่ วนปรับปรุ ง
รวม
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนเข้ามาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

56,704,970.72
56,704,970.72

22,173,423.28
22,173,423.28

78,878,394.00
78,878,394.00

(791,761.45)
(791,761.45)

(886,939.46)
(886,939.46)

(1,678,700.91)
(1,678,700.91)

55,913,209.27

21,286,483.82

77,199,693.09
1,678,700.91

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จดจํา นองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งราคาทุ น 78.88 ล้า นบาท
เพื่อคํ้าประกันสิ นเชื่อที่กลุ่มบริ ษทั จากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน 510.00 ล้านบาท
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 บริ ษทั ที่ปรึ กษา เฟิ ร์ ส สตาร์ จํากัด ในฐานะผูป้ ระเมินราคาอิส ระได้ประเมินราคา
ที่ ดิ น ของบริ ษัท ด้ว ยวิ ธี ร ายได้ (ทั้ง นี้ ไ ด้ ค ํา นึ ง ถึ ง เกณฑ์ ก ารใ ช้ ที่ ดิ น ใ ห้ เกิ ด ประโ ยชน์ สู ง สุ ด และดี ที่ สุ ด แล้ว )
โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจาการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และอัตราการเติบโตของรายได้พบว่าที่ดินมีมูลค่า
ยุติธรรมจํานวน 76.90 ล้านบาท

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ใ นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 : เป็ นข้อมูลราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนิ้ สิ นอย่างเดียวกันและบริ ษทั
สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับ 2 : เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไ ม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
รายการสิ นทรัพย์/หนิ้สิน

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่ายุติธรรม

76.90

ลําดับชั้นมูลค่า เทคนิคการประเมิน
ยุติธรรม
มูลค่า

(หน่วย : บาท)
ข้อมูลที่ใ ช้ใ นการวัดมูลค่ายุติธรรม
ที่จดั ประเภทในระดับ 2 และระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

วิธีรายได้
(Income approach)

อัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายไ ด้ค่ า เช่ า ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 7 - 10 และ
อัตราคิดลดร้อยละ 10 - 12

ระดับ 3

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิม่
โอนเข้า
โอนออก
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนออกไปเป็ นเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนออกไปเป็ นเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

(หน่วย : บาท)

ยานพาหนะ

เครื่ องใช้สาํ นักงาน
และตกแต่ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

57,738,548.91

24,909,311.33

202,610,134.37

14,797,696.36

22,913,099.05

322,968,790.02

5,380,274.72
(121,473.93)
(56,704,970.72)
6,292,378.98

987,570.00
16,792,760.28
(928,056.09)
(22,173,423.28)
19,588,162.24

(5,851,490.00)
(179,754,572.83)
17,004,071.54

2,663,776.68
719,229.00
(2,839,309.15)
(625,633.45)
75,476.52
14,791,235.96

(22,892,264.00)
(20,835.05)
-

3,651,346.68
22,892,264.00
(22,892,264.00)
(9,740,329.17)
(625,633.45)
(78,878,394.00)
(179,754,572.83)
54,641.47
57,675,848.72

(266,402.02)

(10,984,615.69)

(51,795,684.61)

(9,016,563.37)

-

(72,063,265.69)

(352,659.93)
34,585.07
(584,476.88)

(670,188.38)
91,392.39
(11,563,411.68)

(8,736,012.85)
3,457,317.17
47,853,736.90
(9,220,643.39)

(1,294,161.52)
1,587,810.44
621,335.98
(114,149.72)
(8,215,728.19)

-

(11,053,022.68)
5,171,105.07
621,335.98
47,853,736.90
(114,149.72)
(29,584,260.14)

5,707,902.10

8,024,750.56

7,783,428.15

6,575,507.77

-

28,091,588.58
11,053,022.68

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)
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งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนออก
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

ยานพาหนะ

(หน่วย : บาท)
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
และตกแต่ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
22,888,119.90
795,177.25
(795,177.25)
24,979.15
22,913,099.05

47,383,001.36
10,788,696.00
(433,148.45)
57,738,548.91

20,086,661.74
4,520,663.00
795,177.25
(493,190.66)
24,909,311.33

169,069,835.65
38,592,149.56
(5,051,850.84)
202,610,134.37

11,652,485.50
3,798,409.35
(667,346.53)
14,148.04
14,797,696.36

(123,220.17)

(10,138,814.60)

(38,792,279.38)

(7,230,755.39)

(299,750.08)
156,568.23
(266,402.02)

(933,263.58)
87,462.49
(10,984,615.69)

(16,464,930.57)
3,461,525.34
(51,795,684.61)

(2,441,609.91)
667,168.52
(11,366.59)
(9,016,563.37)

57,472,146.89

13,924,695.64

150,814,449.76

5,781,132.99

22,913,099.05

271,080,104.15
58,495,095.16
795,177.25
(795,177.25)
(5,051,850.84)
(1,593,685.64)
39,127.19
322,968,790.02
(56,285,069.54)
(20,139,554.14)
3,461,525.34
911,199.24
(11,366.59)
(72,063,265.69)
250,905,524.33
20,139,554.14

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

รวม

48
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนออก
โอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนออกไปเป็ นเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนออกไปเป็ นเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

57,738,548.91
5,380,274.72
(56,704,970.72)
(121,473.93)
6,292,378.98

(หน่วย : บาท)

ยานพาหนะ

เครื่ องใช้สาํ นักงาน
และตกแต่ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

24,504,291.68
16,792,760.28
(22,173,423.28)
(928,056.09)
18,195,572.59

202,610,134.37
(179,754,572.83)
(5,851,490.00)
17,004,071.54

12,973,470.83
1,174,983.32
(2,839,309.16)
(625,633.45)
10,683,511.54

22,173,035.00
(22,173,035.00)
-

319,999,480.79
1,174,983.32
22,173,035.00
(22,173,035.00)
(78,878,394.00)
(179,754,572.83)
(9,740,329.18)
(625,633.45)
52,175,534.65

(266,402.02)

(10,978,167.84)

(51,795,684.61)

(8,552,771.71)

(352,659.93)
34,585.07
(584,476.88)

(618,452.14)
91,392.39
(11,505,227.59)

(8,736,012.85)
47,853,736.89
3,457,317.18
(9,220,643.39)

5,707,902.10

6,690,345.00

7,783,428.15

(745,616.93)
1,587,810.44
621,335.98
(7,089,242.22)

(10,452,741.85)
47,853,736.89
5,171,105.08
621,335.98
(28,399,590.08)

3,594,269.32

-

23,775,944.57

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,452,741.85

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

(71,593,026.18)

-

49

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนออก
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

47,383,001.36
10,788,696.00
(433,148.45)
57,738,548.91

(หน่วย : บาท)

ยานพาหนะ

เครื่ องใช้สาํ นักงาน
และตกแต่ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

19,681,642.09
4,520,663.00
795,177.25
(493,190.66)
24,504,291.68

169,069,835.65
38,592,149.56
(5,051,850.84)
202,610,134.37

11,652,485.50
1,988,331.86
(667,346.53)
12,973,470.83

22,173,035.00
795,177.25
(795,177.25)
22,173,035.00

269,959,999.60
56,685,017.67
795,177.25
(795,177.25)
(5,051,850.84)
(1,593,685.64)
319,999,480.79

(123,220.17)

(10,132,366.75)

(38,792,279.38)

(7,230,755.39)

(299,750.08)
156,568.23
(266,402.02)

(933,263.58)
87,462.49
(10,978,167.84)

(16,464,930.57)
3,461,525.34
(51,795,684.61)

(1,989,184.84)
667,168.52
(8,552,771.71)

57,472,146.89

13,526,123.84

150,814,449.76

4,420,699.12

22,173,035.00

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(19,687,129.07)
3,461,525.34
911,199.24
(71,593,026.18)
248,406,454.61
19,687,129.07

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

(56,278,621.69)

50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ มบริ ษทั มี สิน ทรั พย์ซ่ ึ งคิดค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั ใช้ดาํ เนิ น งานอยู่
ในราคาทุนจํานวน 4.86 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : จํานวน 4.43 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 กลุ่ ม บริ ษ ัท 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 ชย์แห่ งหนึ่ งใน
วงเงิน 510.00 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : วงเงินจํานวน 420.00 ล้านบาท)
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์
และยานพาหนะมี ร าคาตามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 จํานวน 0.24 ล้านบาท (31 ธัน วาคม 2558 : จํานวน
123.06 ล้านบาท)

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเผือ่ การด้อยค่า:ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,763,112.18
1,028,962.80
(30,695.96)
4,761,379.02

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง
2,930,756.00
711,200.00
(602,756.00)
(2,328,000.00)
711,200.00

รวม
6,693,868.18
1,740,162.80
(602,756.00)
(2,328,000.00)
(30,695.96)
5,472,579.02

(1,724,344.08)
(891,482.30)
10,329.11
(2,605,497.27)

-

(1,724,344.08)
(891,482.30)
10,329.11
(2,605,497.27)

(523,890.46)
19,396.71
(504,493.75)

-

(523,890.46)
19,396.71
(504,493.75)

1,651,388.00

711,200.00

2,362,588.00
891,482.30

(หน่วย : บาท)
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

2,417,438.00
1,345,674.18
3,763,112.18

2,328,000.00
602,756.00
2,930,756.00

(1,215,879.28)
(504,538.05)
(3,926.75)
(1,724,344.08)
2,038,768.10

2,930,756.00

รวม
4,745,438.00
1,948,430.18
6,693,868.18
(1,215,879.28)
(504,538.05)
(3,926.75)
(1,724,344.08)
4,969,524.10
504,538.05

(หน่วย : บาท)
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,672,787.30
2,672,787.30

2,930,756.00
(602,756.00)
(2,328,000.00)
-

รวม
5,603,543.30
(602,756.00)
(2,328,000.00)
2,672,787.30

(1,560,961.16)
(534,628.57)
(2,095,589.73)

-

(1,560,961.16)
(534,628.57)
(2,095,589.73)

577,197.57

-

577,197.57

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

534,628.57
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,417,438.00
255,349.30
2,672,787.30
(1,215,879.28)
(345,081.88)
(1,560,961.16)
1,111,826.14

2,328,000.00
602,756.00
2,930,756.00
2,930,756.00

รวม
4,745,438.00
858,105.30
5,603,543.30
(1,215,879.28)
(345,081.88)
(1,560,961.16)
4,042,582.14
345,081.88

15. สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

1 มกราคม
2558
1,051,846.31
63,416.90
(5,385,118.74)
577,140.20

งบการเงินรวม
รับรู ้ในกําไร
รับรู ้ในกําไร
31 ธันวาคม
หรื อขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2558
1,051,846.31
(10,280.30)
(73,697.20)
(1,576,841.65)
(6,961,960.39)
577,140.20

(3,692,715.33)

(1,650,538.85)

-

(5,343,254.18)

รับรู ้ในกําไร
รับรู ้ในกําไร
31 ธันวาคม
หรื อขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2559
1,051,846.31
75,619.12
(1,921.92)
63,416.90
6,961,960.39
252,305.03
829,445.23
7,289,884.54

(1,921.92)

1,944,708.44
(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

1 มกราคม
2558
1,051,846.31
63,416.90
(5,385,118.74)
577,140.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รับรู ้ในกําไร
รับรู ้ในกําไร
31 ธันวาคม
รับรู ้ในกําไร
รับรู ้ในกําไร
31 ธันวาคม
หรื อขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2558
หรื อขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2559
1,051,846.31
1,051,846.31
63,416.90
63,416.90
(1,576,841.65)
(6,961,960.39)
6,961,960.39
577,140.20
252,305.03
829,445.23

(3,692,715.33)

(1,576,841.65)

-

(5,269,556.98)

7,214,265.42

-

1,944,708.44

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บริ ษทั ไม่ไ ด้รับรู ้ไ ว้ใ นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ไ ด้ใ ช้
- หมดอายุใ นอีก 1 ปี
- หมดอายุใ นอีก 2 -5 ปี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

6,014,958.84
6,085,489.12
12,100,447.96

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

2558
6,014,958.84
4,954,930.30
10,969,889.14

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
6,014,958.84
12,635,569.12
18,650,527.96

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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กลุ่ มบริ ษ ัท แสดงรายการสิ น ทรั พย์ภาษี เงิ น ได้รอตัดบัญชี โ ดยหัก กลบกับ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอตัดบัญชี ใ น
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณี ที่สิ นทรัพย์แ ละหนี้ สิ นดังกล่าวเกี่ ยวข้อ งกับหน่ วยภาษีเดี ยวกันและถูก จัดเก็บภาษี
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันดังนี้
งบการเงินรวม
จํานวนเงินที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์/หนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน
-สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
-หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม

2559

2558

1,944,708.44
1,944,708.44

(5,343,254.18)
(5,343,254.18)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,944,708.44
1,944,708.44

(5,269,556.98)
(5,269,556.98)

สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่ควบคุมร่ วมกัน
ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ไ ด้รับรู ้ไ ว้ใ นงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ยงั ไม่ไ ด้รับรู ้
- บริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั ที่ควบคุมร่ วมกัน
- บริ ษทั ย่อย
รวม

2559

2558

81,370.64
2,886,385.98
1,847,768.82
4,815,525.44

6,550,080.58
393,686.42
6,943,767.00

2559

2558
-

-

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
887,021.32
204,874,534.27
189,829,967.12
205,761,555.59
189,829,967.12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับ
สถาบันการเงินหลายแห่งวงเงินจํานวน 360.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.58 - 6.30 ต่อปี
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริ ษทั
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินปั นผลค้างจ่าย
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

59,347,703.38
10,257,883.85
7,638,969.22
5,149.21
77,249,705.66

73,543,432.31
12,411,281.04
9,669,893.49
5,149.21
95,629,756.05

45,112,979.19
8,171,050.92
5,925,976.31
5,149.21
59,215,155.63

72,387,733.54
11,954,151.13
6,038,602.79
5,149.21
90,385,636.67

18. หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เจ้าหนี้ตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย
เช่าการเงิน
รอตัดบัญชี
8,028.00
(562.54)
8,028.00
(562.54)

สุ ทธิ
7,465.46
7,465.46
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เจ้าหนี้ตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย
เช่าการเงิน
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

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินระยะยาวกับบริ ษทั ลิสซิ่งหลายแห่งเพื่อเช่าอุปกรณ์
และยานพาหนะจํานวน 1 สั ญ ญา (31 ธัน วาคม 2558 : จํานวน 83 สั ญ ญา) สั ญ ญาเช่ ากําหนดชําระค่ าเช่ าเป็ นงวด
รายเดื อ น ๆ เดื อ นละ 8,028.00 บาท (31 ธัน วาคม 2558 : ตั้งแต่เดื อ นละ 5,887.85 บาทถึ งเดื อนละ 443,345.80 บาท)
โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า 5 ปี (31 ธัน วาคม 2558 : ระยะเวลาการเช่ า 3 – 5 ปี ) สั ญ ญาเช่ า ดัง กล่ าวมี ก รรมการของ
กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน กรรมสิ ทธิ์ ในอุปกรณ์และยานพาหนะดังกล่าวจะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินงวดสุ ดท้ายตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ตัดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวน
1.94 ล้านบาทและจํานวน 4.08 ล้านบาท โดยบันทึกไว้ในบัญชี “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ตามลําดับ
19. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
23,600,000.00
(9,600,000.00)
14,000,000.00
-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 กลุ่ ม บริ ษั ท มี เงิ น กู้ ร ะยะยาวจากส ถาบั น การเงิ น วงเงิ น 30.00 ล้ า นบาท
โ ดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 ต่อปี กําหนดชําระคืนเงินต้นงวดละไม่ต่าํ กว่า 800,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มียอดค้างชําระจํานวน 23.60 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวใช้หลักประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยาวมีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
2 ปี – 5 ปี
รวม

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
9,600,000.00
14,000,000.00
23,600,000.00
-

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานกรณี ก ารเลิ ก จ้างหรื อ เกษี ย ณอายุ
ตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
3,928,667.00
2,885,701.00
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
1,147,368.67
951,210.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
114,156.43
91,756.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5,190,192.10
3,928,667.00
สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดงั นี้

อัตราคิดลด ณ วันสิ้ นปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราส่ วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3.18%
3.18%
5%
5%
20%
20%

การเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐานในการประมาณการภาระผูกพัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2559
2558
ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น 0.5%
(268,059.00)
(215,582.00)
ถ้าอัตราคิดลดลดลง 0.5%
286,293.00
231,088.00
ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น 0.5%
ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนลดลง 0.5%

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

331,462.00
(311,105.00)

244,959.00
(230,045.00)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครบกําหนดของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2558

2559
จํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายสําหรับภาระผูกพัน
- ไม่เกิน 1 ปี

-

140,009.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโ ยชน์ของพนักงานของกลุ่ม
บริ ษทั ประมาณ 19 ปี (2558 : 20 ปี )
21. ทุนเรื อนหุน้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิม่ ทุนในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

420,000,000
140,000,000
560,000,000
560,000,000

105,000,000.00
35,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00

จํานวนหุน้
หุน้ สามัญ ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
รวม
(หน่วย : หุน้ ) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ทุนในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โอนส่ วนเกินมูลค่าหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

420,000,000 105,000,000.00 190,923,427.26 295,923,427.26
420,000,000 105,000,000.00 190,923,427.26 295,923,427.26
(62,990,223.27) (62,990,223.27)
420,000,000 105,000,000.00 127,933,203.99 232,933,203.99

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 มีมติดงั นี้
- อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (NCL-W1)
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 140,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตั ราส่ วนเท่ากับ 3 หุ ้นสามัญเดิมต่อ
1 หน่ ว ยใ บสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ โ ดยกํา หนดราคาการใ ช้สิ ท ธิ ข องใ บสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ เท่ า กับ 4.00 บาทต่ อ หุ ้ น
โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขาย
- อนุ มตั ิ ก ารเพิ่ มทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษทั อี ก จํานวน 35,000,000.00 บาท จากเดิ ม 105,000,000.00 บาท
เป็ น 140,000,000.00 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 140,000,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 1 (NCL-W1) และ
- อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 140,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 1 (NCL-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
บริ ษ ัท ได้ดํา เนิ น การเปลี่ ยนแปลงทุ น จดทะเบี ยนต่ อ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์เมื่ อ วัน ที่
23 ธันวาคม 2558 สําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้อหุน้ สามัญ (NCL-W1)
เมื่ อ วัน ที่ 20 มกราคม 2559 บริ ษ ทั ได้จ าํ 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 20 มกราคม 2559
- ใช้สิทธิ ได้ทุกวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม เริ่ มครั้งแรก 30 มิถุนายน 2559 และ
ใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายในวันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
- อัตราการใช้สิทธิคือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญ 1 หุน้ (ราคาพาร์ 0.25 บาท)
- ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาท ต่อหุน้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ใ บสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ (NCL-W1) ที่ ยงั ไม่ ไ ด้ใ ช้สิ ท ธิ มี จํา นวน
139,997,497 หน่วย

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ใ นระหว่ า งปี 2559 บริ ษ ัท ได้โ อนส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ ้ น จํา นวน 62.99 ล้า นบาทและสํ า รองตามกฎหมาย
จํานวน 10.50 ล้านบาทไปลดขาดทุ น สะสมจํานวน 73.49 ล้าบาทตามมติ ที่ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้นประจําปี 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารง
ไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้ห รื อ ปรั บ โครงสร้ างของทุ น กลุ่ ม บริ ษ ทั อาจปรั บ นโยบายการจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น
การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
22. 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
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรสุ ท ธิ ส ําหรับ ปี จํานวน 10.50 ล้านบาท ไปเป็ นสํารองตาม
กฎหมาย
23. (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2559
5,114,779.24
(7,289,884.54)
(2,175,105.30)

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

2558
1,650,538.85
1,650,538.85

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,114,779.24
(7,214,265.42)
(2,099,486.18)

1,576,841.65
1,576,841.65

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ความสัมพันธ์ระหว่าง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

(17,699,199.29)

(78,954,044.10)

14,654,075.36

(81,007,454.99)

20%

20%

20%

20%

ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้

(3,539,839.86)

(15,790,808.82)

2,930,815.07

(16,201,491.00)

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า

2,967,756.62

6,532,220.96

-

-

(5,316.52)

(58,923.47)

-

-

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี
อัตราภาษีที่ใช้

ผลต่างจากอัตราภาษีของบริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนินกิจการในต่างประเทศ
ผลแตกต่างชัว่ คราวงวดก่อนที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กําไรที่ได้รับยกเว้นของบริ ษทั ย่อย

(10,249,050.00)
-

-

(10,249,050.00)

(186,009.83)

-

-

-

774,758.88

978,803.65

815,602.26

746,305.03

รายจ่ายที่สามารถหักได้เพิม่ ขึ้นในการคํานวณกําไรทางภาษี
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ผลขาดทุนสะสมยกมาที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ ครวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(253,970.07)
9,558,896.01
(6,229,959.97)
1,262,440.68

(354,634.57)
4,518,180.68

(56,348.37)
9,558,896.01
(6,229,959.97)
1,130,558.82

(47,943.31)
11,068,260.68

ขาดทุนจากการดําเนินงาน

3,539,178.93

6,011,710.25

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(2,175,105.30)

1,650,538.85

ส่ วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการคํานวณกําไรทางภาษี

อัตราภาษีที่บงั คับใช้
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ

(2,099,486.18)

6,011,710.25
1,576,841.65

2559
20%

2558
20%

17%

17%

24. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กําไรหรื อขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
(ไม่ ร วมกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจํานวนหุ ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนัก ของหุ ้ น สามัญ ที่ ชํา ระแล้ว และ
ออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี
สําหรับกําไรต่อหุ ้นปรับลด จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและชําระแล้วได้ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติวา่ หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ น้ สามัญทั้งหมด ซึ่งคํานวณจากจํานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งหมดให้เป็ นหุ ้นสามัญโดยสมมติ
ว่าหากนําเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมาซื้ อหุน้ สามัญกลับคืนในราคาตลาดหุ ้นสามัญ
เที ย บเท่ าปรั บ ลด ได้แ ก่ ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ ในกรณี ที่ ร าคาตามสิ ท ธิ ข องใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ มี
มูลค่าตํ่ากว่าราคาตลาด
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ไม่ได้คาํ นวณจํานวนของหุ ้นสามัญเทียบเท่าที่บริ ษทั อาจต้องออกสําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุน้ สามัญ
25. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อ วันที่ 28 เมษายน 2558 มี อนุ มตั ิก ารจ่ ายเงินปั นผลให้ก บั
ผูถ้ ื อ หุ ้ น สําหรั บ ผลประกอบการประจําปี 2557 ในอัตราหุ ้น ละ 0.023809 บาทเป็ นจํานวนเงิ น 10.00 ล้า นบาท
โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2558
26. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
26.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
140,000.00
845,000.00
64,859,722.45 17,300,320.71
6,602,855.49 24,022,293.26
71,602,577.94 42,167,613.97

งบการเงินรวม
2558
2559
149,098.31
845,787.02
66,247,810.47
43,687,895.44
32,289,017.90
24,022,293.26
98,685,926.68
68,555,975.72

26.2 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558

2559
โอนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันไปเป็ นเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
ตัดจําหน่ายกําไรจากการขายแล้วเช่ากลับ
14,284.50
ซื้ออุปกรณ์ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยังไม่ได้รับชําระ
602,756.00
ซื้อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
78,456,794.60
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนอุปกรณ์ไปเป็ นเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
120,944,939.55
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินออกกับรายการลงทุนใน
กิจการร่ วมค้า
26,434,006.65
โอนสํารองตามกฎหมายไปลดขาดทุนสะสม
10,500,000.00
โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ ไปลดขาดทุนสะสม
62,990,223.27

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

114,444.44
34,053,739.00
-

8,942,185.22
14,284.50
602,756.00
78,456,794.60
120,944,939.55

114,444.44
34,053,739.00
-

26,434,006.65
10,500,000.00
62,990,223.27

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

-
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27. ผลประโยชน์ของพนักงาน
27.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ ค่าใช้จ่ายผลประโ ยชน์ของพนัก งานสําหรั บ
การจ่ ายสมทบเงิ น เข้ากองทุ น สํารองเลี้ ยงชี พเป็ นจํานวน 2.45 ล้านบาทในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ(2558 : จํานวน 2.37 ล้านบาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
27.2 ผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี
การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงาน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ส่ วนที่รับรู ้ใ นกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
1,147,368.67
951,210.00
ดอกเบี้ยจ่าย
114,156.43
91,756.00
รวม
1,261,525.10
1,042,966.00
รายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 ได้แสดงรวมอยูใ่ นรายการประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ต้นทุนบริ การ
216,564.00
106,209.00
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
393,874.10
369,083.00
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
651,087.00
567,674.00
รวม
1,261,525.10
1,042,966.00

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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28. ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะ
รายการบางรายการที่รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถ
นํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าระวางเรื อและอากาศ
ค่าบริ การผ่านพิธีการกรมศุลกากร
ค่านายหน้า
ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายหัวลาก
ค่าบริ การทางเรื อ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการตัดจ่ายเงินประกัน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าโฆษณาส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่ารับรอง

2559
74,312,119.12
21,486,792.68
12,731,723.59
891,482.30
704,501,481.43
13,033,325.15
50,957,180.75
58,822,679.85
17,150,892.28
13,252,475.16
2,328,000.00
5,652,794.12
21,476,448.98
1,724,969.22
5,354,951.89
6,304,449.45

2558
120,853,555.13
24,238,084.21
20,139,554.14
504,538.05
649,797,857.87
31,469,924.70
59,469,181.21
93,458,262.75
62,855,690.25
6,121,298.90
32,750,400.00
18,494,850.00
4,704,648.64
22,573,842.34
1,836,912.05
9,422,014.10
4,293,466.81

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
59,993,164.88 115,413,415.33
20,975,694.92
24,238,084.21
12,131,442.76
19,687,129.07
534,628.57
345,081.88
570,535,856.39
622,022,716.97
5,729,924.67
31,398,845.97
48,586,343.31
57,406,688.64
56,680,149.95
93,454,193.84
17,150,892.28
62,855,690.25
4,722,757.46
6,121,298.90
32,750,400.00
18,494,850.00
2,328,000.00
5,652,794.12
4,704,648.64
16,693,956.17
21,962,258.11
1,657,734.22
1,691,628.79
4,777,474.98
9,372,852.45
5,896,171.67
4,130,962.98

29. วงเงินสิ นเชื่อสถาบันการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น
วงเงินกูย้ ืมระยะยาว

2558
2559
วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไ ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไ ป วงเงินคงเหลือ
2.73
(1.23)
1.50
3.03
(1.53)
1.50
60.00
(0.89)
59.11
60.00
60.00
300.00
(205.00)
95.00
300.00
(189.83)
110.17
30.00
(23.60)
6.40
30.00
30.00

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

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

66
392.73

(230.72)

162.01

393.03

(191.36)

201.67

(หน่วย : ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไ ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไ ป วงเงินคงเหลือ
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
3.50
3.50
3.50
3.50

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 13 และเงินฝากธนาคาร
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่อดังกล่าว
30. ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ระบุส่วนงานดําเนิ นงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวได้รับ
การสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานเป็ นประจําเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการปฏิบตั ิ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 วนงานโดยพิจารณาจากกําไรขั้นต้นของส่ วนงานโดยไม่ไ ด้รวม
รายการรายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายส่ วนกลางต่าง ๆ ต้นทุนทางการเงินและส่ วน
แบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในการวัดผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน

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

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
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บริ ษ ทั ประกอบธุ รกิ จหลักดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับงานให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้าทางบก ให้บริ การบริ หารและจัด การขนส่ งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight
Forwarder) และให้บริ การขนส่ งและกระจายสิ นค้าระหว่างประเทศ (NVOCC) ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้า
ทางบก
2559
2558
72.59
109.73
8.54
11.64

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

งบการเงินรวม
ให้บริ การขนส่ ง และกระจายสิ นค้า
ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ ง และ
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder)
ระหว่างประเทศ (NVOCC)
2559
2558
2559
2558
709.57
736.35
203.45
228.54
110.28
92.29
36.90
51.53

รวม

2559
985.61
155.72
25.62
(46.51)
(128.39)
(9.30)
(14.84)
(17.70)

2558
1,074.62
155.46
6.41
(49.40)
(149.71)
(9.05)
(32.66)
(78.95)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่ วนงานกับจํานวนรวมของบริ ษทั
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

ให้บริ การขนส่ งและขนถ่าย
สิ นค้าทางบก
2559
2558
7.89
15.18
-

ให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ ง และ
พิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder)
2559
2558
0.47
-

ส่ วนกลาง

2559
4.84
0.89

2558
4.50
0.50

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

รวม

2559
12.73
0.89

2558
20.15
0.50
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ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

งบการเงินรวม
ให้บริ การขนส่ ง และกระจายสิ นค้า
ระหว่างประเทศ (NVOCC)
2559
2558
-
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ปี 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากการให้บริ การกับลูกค้ารายใหญ่ (2558 : กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การ
กับลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 1 ราย เป็ นจํานวนเงิน 154.49 ล้านบาท จากส่ วนงานให้บริ การบริ หารและจัดการขนส่ งและ
พิธีการกรมศุลกากร)
31. เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ทั ต้อ งเผชิ ญ กับความเสี่ ยงทางการเงิ น ที่ สําคัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนและความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ อย่างไรก็ตามกลุ่ มบริ ษทั ไม่มี นโยบายที่ จะประกอบธุ รกรรม
ตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
31.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิ ดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้อ งตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อ การดําเนิ น งานและกระแสเงิ น สดของกลุ่ มบริ ษทั กลุ่ มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเนื่ อ งจาก
มี เงิ น ฝากธนาคารพาณิ ช ย์ สิ น เชื่ อ กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ เงิ น กู้ยืมระยะสั้น จากบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อ งกัน และหนี้ สิ น ตาม
สัญญาเช่ าทางการเงิน อย่างไรก็ตามสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สิ นทางการเงินดังกล่าวมีอ ตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดกลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงิน (หน่วย : บาท)

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2559
66,247,810.47
54,695,648.99
887,021.32
204,874,534.27
7,465.46
23,600,000.00

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

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี )

งบการเงินรวม
2558
2559
43,687,895.44
0.50%
74,747,131.29 0.50% - 2.50%
2.87% - 6.30%
189,829,967.12 3.10% - 3.39%
57,699,126.64 2.99% - 5.00%
4.15%

2558
0.50%
0.50% - 2.50%
3.10% - 3.39%
2.99% - 5.00%
-

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

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2559
64,859,722.45
54,695,648.99
887,021.32
204,874,534.27
7,465.46
23,600,000.00

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี )

งบการเงินฉพาะกิจการ
2558
2559
2558
17,300,320.71 0.125% - 0.375%
0.50%
74,747,131.29 0.875% - 1.600% 0.50% - 2.50%
- 7.675% - 7.700%
189,829,967.12 2.580% - 3.380% 3.10%-3.39%
57,699,126.64 4.730% - 6.000% 2.99% - 5.00%
4.15%
-

31.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากมีรายการ
ค้ากับ ลู ก หนี้ การค้าและเจ้า หนี้ การค้า ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารได้บ ริ ห ารความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยเข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 กลุ่ มบริ ษ ทั มี ยอดคงเหลื อ ที่ มีส าระสําคัญของสิ น ทรั พย์แ ละหนี้ สิ น
ทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
2558

2559
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอริ งค์
ยูโ ร
ดอลลาร์ สิงคโปร์
ริ งกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

สิ นทรัพย์
2,499,236.35
4,012.00
-

หนี้สิน
739,581.93
10,471.98
7,150.36
2,440.35
-

สิ นทรัพย์
1,223,709.40
4,597.84
-

หนี้สิน
746,407.63
4,447.32
19,478.60
8,696.55
37,397.60
184.70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอริ งค์
ยูโ ร
ริ งกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์ สิงคโปร์

สิ นทรัพย์
2,105,612.25
4,012.00
14,000.00

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

หนี้สิน
517,079.90
10,214.11
2,349.03
2,440.35

สิ นทรัพย์
1,153,856.20
4,597.84
-

หนี้สิน
721,997.01
4,447.32
1,327.69
36,447.60
8,696.55

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)
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31.3 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สิ นเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ส ามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ใ ห้ไ ว้
กับ กลุ่ ม บริ ษ ัท กลุ่ ม บริ ษ ัท มี น โ ยบายใ นการป้ อ งกัน ความเสี่ ยงนี้ โ ดยการวิ เคราะห์ ฐ านะทางการเงิ น ของคู่ ค้า
จํากัดการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
สุ ท ธิ จากค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ยจะสู ญ ตามที่ แ สดงใ นงบแสดงฐานะการเงิ น นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี ค วามเสี่ ยง
จากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อที่มีนยั สําคัญ
31.4 มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินเบิ ก เกิ นบัญชี แ ละเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีมูล ค่าใกล้เคียงกับมูล ค่ายุติธรรม เนื่ อ งจากมีระยะเวลา
ครบกําหนดชําระระยะสั้น ส่ วนเงิ นกู้ยืมตามสัญญาเช่ าการเงิ นและเงิน กู้ยืมระยะยาวมี อ ตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับ
สภาวะตลาด ดังนั้ นราคาตามบัญ ชี ข องสั ญ ญาเช่ า การเงิ น และเงิ น กู้ยืม ระยะยาวดัง กล่ า วมี มู ล ค่ า ใ กล้เคี ยงกับ
มูลค่ายุติธรรม
32. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ใ ห้คาํ นิ ยามมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อชําระหนี้ สิ นในรายการที่เกิ ดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า โดยไม่คาํ นึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โ ดยตรงหรื อได้มาจาก
การประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ดังกล่ าวกําหนดให้บ ริ ษทั ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ยวกับ การวัดมู ล ค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สิ น
ดังกล่าวกําหนดหรื ออนุญาตให้ทาํ การวัดมูลค่ายุติธรรมหรื อต้องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็ น 3 ระดับตามประเภท
ของข้อมูลที่นาํ มาใช้ใ นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 : เป็ นข้อมูลราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนิ้ สิ นอย่างเดียวกันและบริ ษทั
สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับ 2 : เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไ ม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์แ ละหนี้ สิ นของบริ ษทั บางรายการที่ไ ม่ไ ด้วดั มูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 ข้อที่ 31.4
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
33.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าพื้นที่ แ ละสัญญาบริ ก ารกับบุคคลภายนอกหลายแห่ ง
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 - 5 ปี และสามารถต่ออายุไ ด้ กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ผูกมัดที่จะจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การ
ตามสัญญาเดือนละ 586,185.37 บาท (2558 : เดือนละ 655,185.37 บาท)
33.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนังสื อคํ้าประกัน
จํานวน 1.23 ล้านบาท (2558 : 1.53 ล้านบาท)
34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติดงั ต่อไปนี้
- อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (NCL-W2)
จํานวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตั ราส่ วนเท่ากับ 6.5 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โดยกําหนดราคาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุน้ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุ 1 ปี นับแต่
วันที่ออกและเสนอขาย
- อนุ มตั ิ ก ารเพิ่ มทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษทั อี ก จํานวน 64,650,000.00 บาท จากเดิ ม 140,000,000.00 บาท
เป็ น 156,162,500.00 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 64,650,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2 (NCL-W2) และ
- อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 64,650,000.00 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2 (NCL-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
35. คดีความฟ้องร้อง
บริ ษ ัท ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งจากบริ ษ ัท แห่ งหนึ่ งในข้อ หาผิ ดสัญญารั บ ขนส่ งสิ น ค้าระหว่างประเทศที่ ศาลทรั พย์สิ น
ทางปั ญ ญาและการค้า ระหว่ า งประเทศกลางโ ดยมี ทุ น ทรั พ ย์ใ นการฟ้ อ งร้ อ งที่ 121,289.00 บาท ซึ่ งเมื่ อ วัน ที่
3 พฤษภาคม 2559 คดี ค วามไ ด้สิ้ น สุ ด แล้ว โ ดยจํา เลยร่ วมคื อ บริ ษัท อี ส ท์ -เวสท์ โ ลจิ ส ติ ก ส์ จํา กัด (มหาชน)
ได้ไ กล่เกลี่ยตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องแล้ว
บริ ษทั และพนัก งานขับ รถของบริ ษทั ถูก ฟ้ อ งร้ อ งจากพนัก งานอัยการคดี ศาลแขวงนนทบุรีใ นข้อ หาบรรทุ ก
นํ้าหนั ก สิ น ค้า เกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมายกํา หนด ศาลชั้น ต้น มี ค าํ สั่ งเมื่ อ วัน ที่ 8 ธัน วาคม 2558 ใ ห้ ริบ รถยนต์ของกลาง
(ราคาตามบัญชีเท่ากับ 953,074.95 บาท) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยกับคําสั่งของศาลชั้นต้น
ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ยืน่ คําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาแล้วอยูร่ ะหว่างรอคําพิพากษาศาลฎีกา
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36. การจัดประเภทรายการบัญชีใ หม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการสําหรั บ ปี
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ไ ด้ มี ก ารจัด ประเภทรายการใ หม่ เพื่ อ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ การแสดงรายการใ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการที่แสดงไว้เดิม
จัดประเภทใหม่
เบ็ดเสร็ จรวม
เฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
8,507,573.46
8,507,573.46
37. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การนี้ ได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ อ อก
งบการเงินได้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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