
 

 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
(เดิมช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั”) 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
 



 

 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                     
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง     
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน   
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจาก              
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ     
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง           
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก    
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละ                      
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงิน
โดยรวม  
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ          
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและ             
กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ
ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน       
ทางการเงิน   

 
 
 
พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 กมุภาพนัธ์ 2559  



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 94,438,396       80,841,218       63,304,061       38,817,844       
เงินลงทุนชัว่คราว 8 297,414,063      41,139,937       260,567,268      35,974              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 133,874,601      108,340,107      95,718,022       80,206,888       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,525,970         2,346,400         2,309,034         2,088,388         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 528,253,030      232,667,662      421,898,385      121,149,094      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10 1,080,862         1,080,862         1,080,862         1,080,862         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        53,998,000       53,998,000       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 159,798,354      123,701,804      155,530,051      122,345,216      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 389,733            77,908              319,929            45,241              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 4,126,159         540,322            3,357,725         360,400            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,950,184         453,204            1,610,034         176,000            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 167,345,292      125,854,100      215,896,601      178,005,719      
รวมสินทรัพย์ 695,598,322      358,521,762      637,794,986      299,154,813      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 14 49,926,010       37,600,212       34,830,047       28,168,969       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 14,478,360       11,445,579       14,451,360       11,380,779       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,598,996         4,633,140         781,424            410                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6 6,144,763         8,422,210         5,281,524         6,438,471         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 75,148,129       62,101,141       55,344,355       45,988,629       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 7,936,821         12,248,916       7,936,821         12,221,916       
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 11,112,685       5,742,901         6,262,044         3,492,844         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 622,339            207,446            622,339            207,446            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 19,671,845       18,199,263       14,821,204       15,922,206       
รวมหนีสิ้น 94,819,974       80,300,404       70,165,559       61,910,835       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 17
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
         (2557: หุน้สามญั 20,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 300,000,000      208,000,000      300,000,000      208,000,000      
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
         (2557: หุน้สามญั 20,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 300,000,000      208,000,000      300,000,000      208,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 228,410,061      -                        228,410,061      -                        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 10,800,000       6,173,088         10,800,000       6,173,088         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,630,121       53,572,564       27,813,562       23,070,890       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,938,166       10,475,706       605,804            -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 600,778,348      278,221,358      567,629,427      237,243,978      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 695,598,322      358,521,762      637,794,986      299,154,813      

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 681,533,867      670,202,699      479,121,756      450,597,507      
รายไดเ้งินปันผล 6, 11 -                        -                        34,861,387       6,336,665         
รายไดอ่ื้น 6 7,944,387         6,568,976         8,052,085         10,188,819       
รวมรายได้ 689,478,254      676,771,675      522,035,228      467,122,991      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 508,013,735      497,072,550      373,872,879      355,948,526      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 33,666,332       34,719,460       23,637,151       23,229,649       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 73,761,390       64,329,933       51,401,764       47,138,411       
รวมค่าใช้จ่าย 615,441,457      596,121,943      448,911,794      426,316,586      
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 74,036,797       80,649,732       73,123,434       40,806,405       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,355,820)        (1,767,444)        (1,355,820)        (1,767,444)        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 72,680,977       78,882,288       71,767,614       39,038,961       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (12,092,809)      (16,440,697)      (4,768,835)        (7,099,044)        
กาํไรสําหรับปี 60,588,168       62,441,591       66,998,779       31,939,917       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 8 578,075            974,019            757,255            (493)                  
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 (115,615)           (194,803)           (151,451)           99                     
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 462,460            779,216            605,804            (394)                  
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 16 (2,656,209)        -                        (1,063,079)        -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 531,242            -                        212,616            -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,124,967)        -                        (850,463)           -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (1,662,507)        779,216            (244,659)           (394)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 58,925,661       63,220,807       66,754,120       31,939,523       

กาํไรต่อหุ้น 21
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.12                  0.16                  0.13                  0.08                  
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 509,961,644      389,189,041      509,961,644      389,189,041      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดิมชื่อ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า จากการรวมธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลง รวม

ทุนที่ออก เงินลงทุน ภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 180,000,000               -                                  5,394,788                   (2,105,727)                  366,586                      5,597,942                   3,731,962                   9,696,490                   192,985,551               

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  62,441,591                 -                                  -                                  -                                  -                                  62,441,591                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  779,216                      -                                  -                                  779,216                      779,216                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  62,441,591                 779,216                      -                                  -                                  779,216                      63,220,807                 

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 17 28,000,000                 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  28,000,000                 

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 18 -                                  -                                  778,300                      (778,300)                     -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

เงินปันผลจ่าย 24 -                                  -                                  -                                  (5,985,000)                  -                                  -                                  -                                  -                                  (5,985,000)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 208,000,000               -                                  6,173,088                   53,572,564                 1,145,802                   5,597,942                   3,731,962                   10,475,706                 278,221,358               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 208,000,000               -                                  6,173,088                   53,572,564                 1,145,802                   5,597,942                   3,731,962                   10,475,706                 278,221,358               

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  60,588,168                 -                                  -                                  -                                  -                                  60,588,168                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (2,124,967)                  462,460                      -                                  -                                  462,460                      (1,662,507)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  58,463,201                 462,460                      -                                  -                                  462,460                      58,925,661                 

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 17 92,000,000                 228,410,061               -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  320,410,061               

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 18 -                                  -                                  4,626,912                   (4,626,912)                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

เงินปันผลจ่าย 24 -                                  -                                  -                                  (56,778,732)                -                                  -                                  -                                  -                                  (56,778,732)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 300,000,000               228,410,061               10,800,000                 50,630,121                 1,608,262                   5,597,942                   3,731,962                   10,938,166                 600,778,348               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมชื่อ “บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวดั รวม รวม

ทุนที่ออก มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 180,000,000         -                             5,394,788              (2,105,727)            394                          394                           183,289,455         
กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                             31,939,917           -                               -                                31,939,917           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             -                         (394)                         (394)                          (394)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             31,939,917           (394)                         (394)                          31,939,523           
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 17 28,000,000           -                             -                             -                             -                               -                                28,000,000           
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 18 -                             -                             778,300                 (778,300)               -                               -                                -                             
เงินปันผลจ่าย 24 -                             -                             -                             (5,985,000)            -                               -                                (5,985,000)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 208,000,000         -                             6,173,088              23,070,890           -                               -                                237,243,978         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 208,000,000         -                             6,173,088              23,070,890           -                               -                                237,243,978         
กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                             66,998,779           -                               -                                66,998,779           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             (850,463)               605,804                   605,804                    (244,659)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             66,148,316           605,804                   605,804                    66,754,120           
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 17 92,000,000           228,410,061         -                             -                             -                               -                                320,410,061         
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 18 -                             -                             4,626,912              (4,626,912)            -                               -                                -                             
เงินปันผลจ่าย 24 -                             -                             -                             (56,778,732)          -                               -                                (56,778,732)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 300,000,000         228,410,061         10,800,000           27,813,562           605,804                   605,804                    567,629,427         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 72,680,977       78,882,288       71,767,614       39,038,961       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,253,960       10,620,761       11,531,066       10,338,214       
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 185,043            -                        -                        -                        
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบัรายการ) (22,246)             88,619              -                        6,823                
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,191,182)        (484,070)           (1,399,743)        (484,070)           
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,798,150)        (22,263)             (876,140)           (22,263)             
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,713,575         1,759,554         1,706,121         1,117,672         
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (309,309)           (507,024)           (81,032)             55,612              
   ดอกเบ้ียรับ (375,578)           (274,149)           (291,123)           (163,363)           
   เงินปันผลรับ -                        -                        (34,861,387)      (6,336,665)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,355,820         1,767,444         1,355,820         1,767,444         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 86,492,910       91,831,160       48,851,196       45,318,365       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (25,180,256)      2,770,106         (15,212,124)      (8,434,284)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (179,570)           244,730            (220,646)           107,710            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,474,734)        (317,920)           (1,434,034)        2,580                
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,207,980       (10,176,267)      6,555,255         (3,348,067)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,277,447)        (12,060,688)      (1,156,947)        (8,722,643)        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        (137,118)           -                        (117,342)           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 414,893            207,446            414,893            207,446            
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 70,003,776       72,361,449       37,797,593       25,013,765       
   จ่ายภาษีเงินได้ (15,297,163)      (20,106,676)      (6,923,981)        (7,797,453)        
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 54,706,613       52,254,773       30,873,612       17,216,312       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (80,011,152)      (35,974)             (80,011,152)      (35,974)             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นลดลง -                        910,000            -                        910,000            
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                        390,888            -                        (109,112)           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (35,544,469)      (38,125,660)      (34,540,463)      (37,274,346)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (337,676)           -                        (295,890)           -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,242,992         514,019            5,077,507         955,625            
ดอกเบ้ียรับ 263,423            274,633            178,968            163,847            
เงินปันผลรับ -                        -                        34,861,387       6,336,665         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 75,348,592       10,022,263       50,082,442       10,022,263       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (249,235,340)    -                        (228,969,189)    -                        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (288,273,630)    (26,049,831)      (253,616,390)    (19,031,032)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (15,111,314)      (14,137,908)      (15,046,514)      (14,229,708)      
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 320,410,061      28,000,000       320,410,061      28,000,000       
ดอกเบ้ียจ่าย (1,355,820)        (1,767,444)        (1,355,820)        (1,767,444)        
เงินปันผลจ่าย (56,778,732)      (5,985,000)        (56,778,732)      (5,985,000)        
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 247,164,195      6,109,648         247,228,995      6,017,848         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 13,597,178       32,314,590       24,486,217       4,203,128         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 80,841,218       48,526,628       38,817,844       34,614,716       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 94,438,396       80,841,218       63,304,061       38,817,844       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 13,832,000       18,662,000       13,832,000       18,662,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 1

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(เดิมช่ือ “บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจาํกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา    
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศ      
ทั้ งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงเป็นตัวแทนออกของ        
ด้านพิธีการศุลกากรให้กับผูน้ําเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 88/8 ถนนนนทรี     
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษัทฯได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์พื่อแปรสภาพของบริษัทฯจาก    
บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเปล่ียนช่ือบริษทัฯเป็น บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน            
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี         
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท  ไวส์ โลจิสติกส์  จาํกัด (มหาชน)             
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั นายหนา้ขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด   
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

         ไทย 99.99 99.99 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรม     
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ    
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับนโยบาย      
การบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก     
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต           
มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558     
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน    
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม
อนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือ
ทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยทนัทีในกาํไรขาดทุน       
เบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปล่ียนแปลงหลักการเก่ียวกับ          
การพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน    
ฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
จาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวม    
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการ
ทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใด
ในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการ
ใดๆตอ้งพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หาก
กิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วม
การงาน (Joint arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการ
งานนั้นวา่เป็น การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนได้
เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั 
ใหกิ้จการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนั
ตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้
เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบ
การเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนได้เสียของ
กิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้ นตามหลกัการของ
มาตรฐานฉบับน้ีและใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 
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ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ  
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงาน              
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี     
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั    
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้           
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  
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4.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก            
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน เม่ือมีการจาํหน่ายเงิน
ลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 

4.5 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ        
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย  ์(ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  อาคารและสถานท่ีจอดรถบรรทุกและวางตูสิ้นคา้  20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5  ปี 
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   3 - 5  ปี 
  ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิด        
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า    
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.6     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบ     
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่าย
และวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 

                 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  3 - 5  ปี 

4.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ      
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.8 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย     
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.9 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษัทฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ       
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย       
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารอง      
เล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนด
ระยะเวลา 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน       
จะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

4.12 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร   
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า       
ภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.13 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของ
รัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

  

 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 10

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี           
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง     
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน     
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า     
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี              
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.14 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต     
(ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี          
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั
มีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร    
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย    
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ    
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ี     
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต     
(ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะ
สรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้ นจาํเป็นตอ้งใช ้       
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น        
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบันทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ  วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า                  
ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจาํนวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 
คณะบุคคลวแีลนด ์ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
Sun Express Logistics Pte Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
  2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 127 3,738 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,588 1,778 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,588 1,778 127 3,738 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย  - - 282 865 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,689 1,150 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,689 1,150 282 865 

 

 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 4.6 3.6 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 3.9 7.3 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 34.9 6.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2.3 2.5 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์      
   ไม่มีตวัตน - - 4.5 0.4 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด  

   (2557: ตามมูลค่าสุทธิทาง 
   บญัชี) 

รายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 10.6 15.0 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 16.8 19.3 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร - 1.4 - 1.4 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 1.9 0.9 1.9 0.9 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือท่ีดิน - 23.8 - 23.8 ตามราคาประเมิน 
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  (หน่วย: พนับาท) 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
  2558 2557 2558 2557 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 6 - 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,045 21,360 10,844 9,320 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,609 709 892 482 
รวม 25,654 22,069 11,736 9,802 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 48 - 48 - 
เงินฝากธนาคาร 94,390 80,841 63,256 38,818 
รวม 94,438 80,841 63,304 38,818 

 ณ  วัน ท่ี  31  ธันวาคม  2558  เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  0.25 ถึง 0.37 ต่อปี             
(2557: ร้อยละ 0.35 ถึง 0.37 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558   2557 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 215,357 39,672 179,763 - 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ        
  เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 2,010 1,432 757 - 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 217,367 41,104 180,520 - 
เงินฝากประจาํธนาคาร 80,047 36 80,047 36 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 297,414 41,140 260,567 36 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมูลค่า
ตามบัญชี 73,550,442 บาท (2557: 10,000,000 บาท) และรับรู้กําไรจากการขายจาํนวน 1,798,150 บาท 
(2557: 22,263 บาท) ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการ
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างปีจาํนวน 
870,375 บาท (2557: 493 บาท) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,588 1,733 33 135 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 45 3 31 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,588 1,778 36 166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 17

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 57,477 53,870 35,456 35,779 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  43,141 30,272 31,848 20,599 

 3 - 6 เดือน 3,849 2,946 3,792 2,749 

 6 - 12 เดือน 1,915 766 1,915 711 

 มากกวา่ 12 เดือน 1,798 1,189 1,613 1,189 

รวม 108,180 89,043 74,624 61,027 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,366) (1,181) (1,181) (1,181) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 106,814 87,862 73,443 59,846 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 108,402 89,640 73,479 60,012 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 69 62 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,327 18,654 22,025 16,577 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 22 3,510 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 146 46 123 46 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 25,473 18,700 22,239 20,195 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 133,875 108,340 95,718 80,207 

10. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯได้นําไปคํ้ าประกันวงเงินบตัรเครดิตสําหรับเติมนํ้ ามนัและ
หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25.4 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557         
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส        
   (ประเทศไทย) จาํกดั 54,000 54,000 99.99 99.99 53,998 53,998 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยจาํนวนเงิน 34,861,387 
บาท (2557: 6,336,665 บาท) 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  

 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ี        

จอดรถบรรทุก
และวางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 36,802 7,079 7,111 5,408 54,170 10,761 121,331 
ซ้ือเพิ่ม 23,800 - - 572 1,648 27,597 3,171 56,788 
จาํหน่าย - - - (592) (209) (1,456) - (2,257) 
โอนเขา้ (ออก) - 13,352 - - - - (13,352) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 23,800 50,154 7,079 7,091 6,847 80,311 580 175,862 
ซ้ือเพิ่ม - 3,619 313 657 2,432 40,779 1,576 49,376 
จาํหน่าย - - - (2,579) (1,390) (4,430) - (8,399) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 23,800 53,773 7,392 5,169 7,889 116,660 2,156 216,839 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 12,987 6,562 5,602 3,774 14,872 - 43,797 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,508 337 669 800 6,276 - 10,590 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ี         
   ตดัจาํหน่าย - - - (570) (201) (1,456) - (2,227) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 15,495 6,899 5,701 4,373 19,692 - 52,160 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,511 144 565 956 9,052 - 13,228 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ี         
   ตดัจาํหน่าย - - - (2,540) (1,377) (4,430) - (8,347) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 18,006 7,043 3,726 3,952 24,314 - 57,041 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ี        

จอดรถบรรทุก
และวางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 23,800 34,659 180 1,390 2,474 60,619 580 123,702 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 23,800 35,767 349 1,443 3,937 92,346 2,156 159,798 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         
2557 (0.5 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  10,590 
2558 (6.8 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  13,228 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ี        

จอดรถบรรทุก
และวางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 36,802 5,971 5,650 3,982 54,170 10,761 117,336 
ซ้ือเพิ่ม 23,800 - - 325 1,561 27,079 3,171 55,936 

  จาํหน่าย - - - (1,192) (527) (1,456) - (3,175) 
  โอนเขา้ (ออก) - 13,352 - - - - (13,352) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 23,800 50,154 5,971 4,783 5,016 79,793 580 170,097 
ซ้ือเพิ่ม - 3,619 313 234 2,164 40,467 1,576 48,373 
จาํหน่าย - - - (1,334) (593) (11,551) - (13,478) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 23,800 53,773 6,284 3,683 6,587 108,709 2,156 204,992 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 12,987 5,468 4,332 2,508 14,872 - 40,167 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,508 330 520 691 6,267 - 10,316 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ี         

   ตดัจาํหน่าย - - - (906) (369) (1,456) - (2,731) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 15,495 5,798 3,946 2,830 19,683 - 47,752 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,511 138 342 796 7,723 - 11,510 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ         
   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (1,317) (581) (7,902) - (9,800) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 18,006 5,936 2,971 3,045 19,504 - 49,462 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 23,800 34,659 173 837 2,186 60,110 580 122,345 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 23,800 35,767 348 712 3,542 89,205 2,156 155,530 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
2557 (0.5 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 10,316 
2558 (6.0 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 11,510 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มา
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 59.4 ลา้นบาท (2557: 59.4 ลา้น
บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 59.3 ลา้นบาท 2557: 59.0 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว             
แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 
22.7 ลา้นบาท (2557: 17.1 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18.3 ลา้นบาท 2557: 13.8 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ - ราคาทุน 563 374 469 191 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (173) (296) (149) (146) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 390 78 320 45 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558   2557 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 78 109 45 95 
ซ้ือเพิ่ม 338 - 296 - 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย - - - (28) 
ค่าตดัจาํหน่าย (26) (31) (21) (22) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 390 78 320 45 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,689 1,150 5 101 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,752 31,595 24,069 24,480 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 277 764 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,485 4,855 10,479 2,824 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 49,926 37,600 34,830 28,169 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558 2557 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 23,341 25,040 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (926) (1,345) 
รวม 22,415 23,695 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (14,478) (11,446) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี 
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,937 12,249 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 23,312 24,948 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (924) (1,345) 
รวม 22,388 23,603 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (14,451) (11,381) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี 
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,937 12,222 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ใน          
การดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง 4 ปี  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 15,222 8,119 23,341 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (744) (182) (926) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 14,478 7,937 22,415 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 15,193 8,119 23,312 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (742) (182) (924) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 14,451 7,937 22,388 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม         

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 12,365 12,675 25,040 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (919) (426) (1,345) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 11,446 12,249 23,695 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 12,300 12,648 24,948 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (919) (426) (1,345) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 11,381 12,222 23,603 
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16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 5,743 4,120 3,493 2,493 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,517 1,602 1,581 1,035 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 235 158 125 82 
   ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุน     
      ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ (38) - - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
        ดา้นประชากรศาสตร์ 329 - 329 - 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
         ทางการเงิน 578 - 278 - 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุง     
      จากประสบการณ์ 1,749 - 456 - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (137) - (117) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
   ปลายปี 

 
11,113 

 
5,743 

 
6,262 

 
3,493 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 743 770 537 497 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,971 990 1,169 620 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,714 1,760 1,706 1,117 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จาํนวนประมาณ 0.53 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 0.45 ลา้นบาท) (2557: จาํนวน 0.07 ลา้น
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 0.03 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 8 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ปี) (2557: 9 ปี งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 8 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (0.59) 0.65 (0.29) 0.31 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.62 (0.57) 0.29 (0.27) 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
   จาํนวนพนกังาน 

 
(0.65) 

 
0.37 

 
(0.32) 

 
0.17 

 

 
 
 
 
 
 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.74 - 2.87 3.82 - 3.89 2.74 3.82 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5 5 5 5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน
พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0 - 44 0 - 39 0 - 44 0 - 39 
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17. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิม  180.0 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ  18,00,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  10 บาท) เป็น  208.0 ล้านบาท        
(หุ้นสามญั 20,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 2,800,000 หุ้น     
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้รียกชาํระเงินค่าหุ้นคร้ังแรก
ในราคาหุน้ละ 7.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 21.0 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มทุน
และจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี  28 พฤษภาคม 2557 ต่อมาเม่ือวันท่ี                    
14 สิงหาคม  2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเรียกชําระเงินค่าหุ้น                  
ส่วนท่ีเหลือในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 7.0 ลา้นบาทจากผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯ
ไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 

เม่ือวันท่ี  13 มีนาคม  2558 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน          
ของบริษัทฯจากเดิม 208.0 ล้านบาท (หุ้นสามัญ  20,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น             
225.0 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 22,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
1,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนไวใ้ช้
ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนและไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการดงัน้ี 

ก) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท  เป็นมูลค่า               
หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามัญของบริษัทฯกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน  75,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 
150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 

ค) จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 150,000,000 หุน้ดงัน้ี 
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน  142,500,000 หุ้นให้ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป  (Initial Public 

Offering) 
(2) หุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 7,500,000 หุ้นให้สํารองไวใ้ห้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ 

บริษทัฯ จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีจะออกเป็นจาํนวน 
7,500,000 หน่วย  
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บริษทัฯไดรั้บเงินจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและหุ้นสํารองไว้
ให้แก่พนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยจาํนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 1) และ 2) แลว้ เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวน 
228.41 ลา้นบาท  
บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็นจาํนวน             
300 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 

18. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ยรายการ
ค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
   ของพนกังาน 

 
115,290 

 
91,149 

 
76,240 

 
68,929 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,254 10,621 11,531 10,338 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 6,533 3,186 3,663 2,363 
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20. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 15,263 16,207 7,705 6,724 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
   ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,170) 234 (2,936) 375 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 12,093 16,441 4,769 7,099 

จํานวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ             
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร                  
  จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (116) (195) (151) - 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบักาํไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 531 - 213 - 

 415 (195) 62 - 
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รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 72,681 78,882 71,768 39,039 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 14,536 15,776 14,354 7,808 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 839 1,223 424 953 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (112) (792) (101) (770) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ - - (6,972) (1,267) 
อ่ืนๆ (3,170) 234 (2,936) 375 

รวม (2,443) 665 (9,585) (709) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 12,093 16,441 4,769 7,099 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 273 236 236 236 
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 13 17 1 1 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,222 1,149 1,252 699 
   ค่าเช่ารอตดัจ่าย 125 41 125 41 
     ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ 1,895 - 1,895 - 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,528 1,443 3,509 977 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง              
มูลค่าเงินลงทุน 402 286 151 - 

ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ - 617 - 617 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 402 903 151 617 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4,126 540 3,358 360 

21. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี โดยไดป้รับจาํนวนหุ้น
ต ามสั ด ส่ วน ท่ี เป ล่ี ยน ไปของจําน วน หุ้ น ส ามัญ ท่ี เป ล่ี ยน แปลง ท่ี เกิ ดจากการ เป ล่ี ยน แปลง             
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 17 และได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญท่ีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นของปีก่อนท่ีนํามา
เปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนว่า                
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน) 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 60,588 62,442 509,962 389,189 0.12 0.16 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 66,998 31,940 509,962 389,189 0.13 0.08 

22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทการให้บริการ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานคือส่วนงานจดัหา
ระวางการขนส่งทางเรือ ส่วนงานจดัหาระวางการขนส่งทางอากาศและส่วนงานบริหารจดัการสินคา้  

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค ์   
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

จัดหาระวาง
การขนส่ง    
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่ง     
ทางอากาศ 

บริหาร
จัดการสินค้า 

รวมส่วนงาน
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้จากการให้บริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 396 153 133 682 - 682 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 - 6 7 (7) - 
รวมรายได้ 397 153 139 689 (7) 682 

ผลการดาํเนินงาน          
กาํไรของส่วนงาน 94 57 29 180 - 180 
รายไดอ่ื้น      8 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย     (13) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (101) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      73 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (12) 

กาํไรสําหรับปี      61 

       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       

สินทรัพยส่์วนกลาง      695 

รวมสินทรัพย์      695 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

จัดหาระวาง
การขนส่ง    
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่ง     
ทางอากาศ 

บริหาร
จัดการสินค้า 

รวมส่วนงาน
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้จากการให้บริการ           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 378 170 122 670 - 670 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 5 1 6 (6) - 

รวมรายได้ 378 175 123 676 (6) 670 

ผลการดาํเนินงาน          
กาํไรของส่วนงาน 81 66 26 173 - 173 
รายไดอ่ื้น      6 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย     (11) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (88) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (2) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      78 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (16) 

กาํไรสําหรับปี      62 

       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       

สินทรัพยส่์วนกลาง      359 

รวมสินทรัพย์      359 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

ขอ้มูลรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกซ่ึงกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   
ประเทศไทย 583,075 543,616 
ประเทศอ่ืนๆ 98,459 126,587 
รวม 681,534 670,203 
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(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และสิทธิตามสญัญาประกนัภยั)   

ประเทศไทย 163,219 125,314 
รวม 163,219 125,314 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใด    
ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน                
ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ
และบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน             
2.6 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.7 ล้านบาท) (2557: 2.3 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ:             
1.6 ลา้นบาท) 

24. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   เงินปันผลจ่าย  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 21.9 1.05 13 มีนาคม 2558 
เงินปันผลระหวา่งกาล  
   สาํหรับปี 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
   เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 34.9 0.08 22 พฤษภาคม 2558 

รวมเงินปันผลจ่าย  56.8  
เงินปันผลระหวา่งกาล  
   สาํหรับปี 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
   เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 5.9 

0.22 และ 
0.29 16 กนัยายน 2557 

รวมเงินปันผลจ่าย  5.9  
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25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 1.67 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือยานพาหนะเพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ (2557: ไม่มี) 

25.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและสัญญา
บริการระยะยาว อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
บริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2558 2557 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 17.2 2.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.0 7.4 
มากกวา่ 5 ปี 22.6 22.0 

25.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการอ่ืน 

 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาจา้งท่ีปรึกษากบับริษทัสองแห่งเพื่อช่วยดาํเนินการปรับโครงสร้าง
องค์กร  ทั้ งน้ี  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2557 บริษัทฯมีจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินจํานวน                     
0.7 ลา้นบาท (2558: ไม่มี) 

25.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
เหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.2 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯ  
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25.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัย่อยในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องให้ชดใชค่้าเสียหายจากการรับขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ โดยบริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน           
3.1 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าบริษทัยอ่ยจะชาํระเงินให้แก่      
บริษทัดงักล่าวเสร็จส้ิน อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดฟ้้องแยง้ให้บริษทัดงักล่าวชาํระเงินทดรองในการเป็น
ตวัแทนจดัการขนส่งสินคา้จาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจาก      
วนัฟ้องจนกว่าบริษทัดงักล่าวจะชาํระเงินให้แก่บริษทัย่อยเสร็จส้ิน ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ        
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่า        
คาํพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

26. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 217 - 217 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 180 - 180 
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27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน                   
และเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน               
การควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้ นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุด     
ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการคา้และ              
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและ
เงินให้กูย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 94 - 94 0.25 - 0.37 
เงินลงทุนชัว่คราว 80 - - 217 297 1.80 - 2.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 134 134 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - - - 1 1.30 

 81 - 94 351 526  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 50 50 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 8 - - 22 4.85 - 5.40 

 14 8 - 50 72  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 81 - 81 0.35 - 0.37 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 41 41 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 108 108 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - - - 1 1.30 

 1 - 81 149 231  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 38 38 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 12 - - 24 4.85 - 5.40 

 12 12 - 38 62  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 63 - 63 0.25 - 0.37 
เงินลงทุนระยะสั้น 80 - - 181 261 1.80 - 2.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 96 96 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - - - 1 1.30 

 81 - 63 277 421  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 34 - 34 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 8 - - 22 4.85 - 5.40 

 14 8 34 - 56  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 39 - 39 0.35 - 0.37 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 80 80 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - - - 1 1.30 

 1 - 39 80 120  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 28 28 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 12 - - 24 4.85 - 5.40 

 12 12 - 28 52  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการให้บริการหรือรับ
บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 0.6 0.4 0.4 36.09 32.96 
เหรียญฮ่องกง - - 0.2 0.3 4.66 4.25 
เยน - - 0.1 0.4 0.30 0.27 
เหรียญสิงคโปร์ - - 0.1 - 25.52 24.90 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้กูย้ืม    
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสิน 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือ     
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่า           
ท่ีเหมาะสม  

28. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั            
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2557: 0.3:1) 
และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.1:1 (2557: 0.3:1)  

29.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเพื่อจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 เป็นเงินสดในอตัรา     
หุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 42 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงั
จากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
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30. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 
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