
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ      
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะ
กิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่ง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2559 



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59,789                  94,438                  45,280                  63,304                  

เงินลงทุนชัว่คราว 4 258,714                 297,414                 221,824                 260,567                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 206,759                 133,875                 149,273                 95,718                  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,796                    2,526                    4,313                    2,309                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 530,058                 528,253                 420,690                 421,898                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ํ้าประกนั 6 1,081                    1,081                    1,081                    1,081                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            53,998                  53,998                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 156,768                 159,798                 154,149                 155,530                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 3,117                    390                       3,057                    320                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,383                    4,126                    5,284                    3,358                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,923                    1,950                    1,637                    1,610                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 169,272                 167,345                 219,206                 215,897                 
รวมสินทรัพย์ 699,330                 695,598                 639,896                 637,795                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 10 73,923                  49,926                  49,585                  34,830                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 11,989                  14,478                  11,989                  14,451                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,722                    4,599                    -                            781                       

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 7,762                    6,145                    6,212                    5,282                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 98,396                  75,148                  67,786                  55,344                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 3,182                    7,937                    3,182                    7,937                    

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,803                  11,113                  7,432                    6,262                    

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 830                       622                       830                       622                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 16,815                  19,672                  11,444                  14,821                  

รวมหนีสิ้น 115,211                 94,820                  79,230                  70,165                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 300,000                 300,000                 300,000                 300,000                 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 300,000                 300,000                 300,000                 300,000                 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 228,410                 228,410                 228,410                 228,410                 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 14,274                  10,800                  14,274                  10,800                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 30,839                  50,630                  16,779                  27,814                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 10,596                  10,938                  1,203                    606                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 584,119                 600,778                 560,666                 567,630                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 699,330                 695,598                 639,896                 637,795                 

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 218,098                  174,550                  146,837                  129,044                  
รายไดอ่ื้น 3 2,413                      2,302                      1,327                      2,619                      
รวมรายได้ 220,511                  176,852                  148,164                  131,663                  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 165,886                  130,165                  118,399                  99,962                    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,578                      8,358                      6,435                      6,151                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 23,980                    16,981                    18,463                    11,341                    
รวมค่าใช้จ่าย 199,444                  155,504                  143,297                  117,454                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 21,067                    21,348                    4,867                      14,209                    
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (208)                        (389)                        (208)                        (389)                        
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 20,859                    20,959                    4,659                      13,820                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (5,021)                     (5,118)                     (1,504)                     (3,189)                     
กําไรสําหรับงวด 15,838                    15,841                    3,155                      10,631                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (273)                        (493)                        727                         -                              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 12 54                           99                           (145)                        -                              
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (219)                        (394)                        582                         -                              
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                              (2,449)                     -                              (916)                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 12 -                              490                         -                              183                         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              (1,959)                     -                              (733)                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (219)                        (2,353)                     582                         (733)                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 15,619                    13,488                    3,737                      9,898                      

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 13

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.03                        0.04                        0.01                        0.02                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 378,644                  346,333                  250,584                  256,402                  
รายไดเ้งินปันผล 3, 7 -                              -                              26,339                    34,861                    
รายไดอ่ื้น 3 2,834                      4,317                      2,336                      4,722                      
รวมรายได้ 381,478                  350,650                  279,259                  295,985                  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 284,636                  264,161                  197,171                  205,161                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 18,916                    16,553                    12,482                    11,921                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 45,642                    33,184                    33,818                    22,427                    
รวมค่าใช้จ่าย 349,194                  313,898                  243,471                  239,509                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 32,284                    36,752                    35,788                    56,476                    
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (458)                        (726)                        (458)                        (726)                        
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 31,826                    36,026                    35,330                    55,750                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (6,147)                     (8,657)                     (895)                        (4,982)                     
กําไรสําหรับงวด 25,679                    27,369                    34,435                    50,768                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (427)                        (1,098)                     746                         -                              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 12 85                           220                         (149)                        -                              
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (342)                        (878)                        597                         -                              
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                              (2,449)                     -                              (916)                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 12 -                              490                         -                              183                         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              (1,959)                     -                              (733)                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (342)                        (2,837)                     597                         (733)                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 25,337                    24,532                    35,032                    50,035                    

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 13

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04                        0.06                        0.06                        0.12                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 31,826                    36,026                    35,330                    55,750                    
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,902                      6,304                      7,131                      5,513                      
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 435                         54                           435                         -                              
   โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (43)                          (22)                          -                              -                              
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (67)                          (603)                        -                              (1,414)                     
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,328)                     (1,282)                     (112)                        (66)                          
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,690                      1,343                      1,170                      822                         
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 192                         (399)                        374                         74                           
   ดอกเบ้ียรับ (827)                        (115)                        (827)                        (60)                          
   เงินปันผลรับ -                              -                              (26,339)                   (34,861)                   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 458                         726                         458                         726                         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 41,238                    42,032                    17,620                    26,484                    
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (73,649)                   (36,431)                   (54,479)                   (34,024)                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,270)                     (631)                        (2,004)                     (664)                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 70                           (54)                          (27)                          (4)                            
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24,224                    12,993                    14,959                    10,400                    
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,617                      2,364                      930                         3,621                      
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 208                         359                         208                         359                         
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (8,562)                     20,632                    (22,793)                   6,172                      
   จ่ายภาษีเงินได้ (8,196)                     (7,925)                     (3,751)                     (2,774)                     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (16,758)                   12,707                    (26,544)                   3,398                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 39,631                    (9)                            39,631                    (9)                            
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (5,808)                     (11,542)                   (5,696)                     (10,786)                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,791)                     (42)                          (2,791)                     -                              
ดอกเบ้ียรับ 738                         116                         738                         62                           
เงินปันผลรับ -                              -                              26,339                    34,861                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 67                           617                         -                              5,077                      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 27,059                    50,101                    -                              25,066                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (27,089)                   (45,034)                   (30)                          (25,000)                   
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 31,807                    (5,793)                     58,191                    29,271                    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                              17,000                    -                              17,000                    
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (7,244)                     (7,605)                     (7,217)                     (7,572)                     
ดอกเบ้ียจ่าย (458)                        (726)                        (458)                        (726)                        
เงินปันผลจ่าย (41,996)                   (56,779)                   (41,996)                   (56,779)                   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (49,698)                   (48,110)                   (49,671)                   (48,077)                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (34,649)                   (41,196)                   (18,024)                   (15,408)                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 94,438                    80,841                    63,304                    38,818                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 59,789                    39,645                    45,280                    23,410                    

-                          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                              13,832                    -                              13,832                    
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน

จากการวดั ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกินทุนจากการ รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน มูลค่าเงินลงทุนใน รวมธุรกิจภายใต้ เปลี่ยนแปลงสดัส่วน องคป์ระกอบอื่น รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การควบคุมเดียวกนั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 208,000                     -                       6,173                         53,573                       1,146                         5,598                         3,732                         10,476                       278,222                     

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                       -                                27,369                       -                                -                                -                                -                                27,369                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                       -                                (1,959)                       (878)                          -                                -                                (878)                          (2,837)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                       -                                25,410                       (878)                          -                                -                                (878)                          24,532                       

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14) 17,000                       -                       -                                -                                -                                -                                -                                -                                17,000                       

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                -                       1,154                         (1,154)                       -                                -                                -                                -                                -                                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                       -                                (56,779)                     -                                -                                -                                -                                (56,779)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 225,000                     -                       7,327                         21,050                       268                            5,598                         3,732                         9,598                         262,975                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2559 300,000                     228,410            10,800                       50,630                       1,608                         5,598                         3,732                         10,938                       600,778                     

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                       -                                25,679                       -                                -                                -                                -                                25,679                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                       -                                -                                (342)                          -                                -                                (342)                          (342)                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                       -                                25,679                       (342)                          -                                -                                (342)                          25,337                       

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                -                       3,474                         (3,474)                       -                                -                                -                                -                                -                                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                       -                                (41,996)                     -                                -                                -                                -                                (41,996)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 300,000                     228,410            14,274                       30,839                       1,266                         5,598                         3,732                         10,596                       584,119                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวดั รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอื่น รวม
และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 208,000                    -                            6,173                        23,071                      -                                -                                237,244                    
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                            -                                50,768                      -                                -                                50,768                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                            -                                (733)                          -                                -                                (733)                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                            -                                50,035                      -                                -                                50,035                      
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 14) 17,000                      -                            -                                -                                -                                -                                17,000                      
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                -                            1,154                        (1,154)                       -                                -                                -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                            -                                (56,779)                     -                                -                                (56,779)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 225,000                    -                            7,327                        15,173                      -                                -                                247,500                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 300,000                    228,410                10,800                      27,814                      606                           606                           567,630                    
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                            -                                34,435                      -                                -                                34,435                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                            -                                -                                597                           597                           597                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                            -                                34,435                      597                           597                           35,032                      
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                -                            3,474                        (3,474)                       -                                -                                -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                            -                                (41,996)                     -                                -                                (41,996)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 300,000                    228,410                14,274                      16,779                      1,203                        1,203                        560,666                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 
1

บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษัท  ไวส์  โลจิสติกส์  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภู มิล ําเนา                     
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศ             
ทั้ งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงเป็นตัวแทนออกของ                     
ด้านพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้ ําเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 88/8 ถนนนนทรี     
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น               
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย               
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น   
การปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน                      
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ               
งบการเงินของบริษทัฯ 

2.   นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 
Sun Express Logistics Pte Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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ในระหว่างงวด รายการธุรกิจท่ีสาํคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   -   - 1.5 0.9 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน   -   - 0.8 0.8 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ   -   - 0.4 0.4 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - - 4.5 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2.6 2.5 -        - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5.8 3.8 -        - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ       
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 0.4 0.4 0.4 0.4 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ         -   - 2.8 1.9 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน         -   - 1.7 2.3 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ         -   - 26.3 34.9 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ         -   - 0.8 1.1 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ขายสินทรัพยถ์าวร         - - - 4.5 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด  
รายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5.1 5.4 -        - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 11.0 8.3 -       - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ       
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 0.9 0.9 0.9 0.9 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ                    
31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 5)    
 บริษทัยอ่ย - - 1,148 127 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,521 1,588 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,521 1,588 1,148 127 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)    
 บริษทัยอ่ย - - 310 282 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,704 1,689 - - 
    ผูบ้ริหารและกรรมการ 11 - 11 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,715 1,689 321 282 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,855 5,619 3,188 2,538 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 457 616 289 334 
รวม 7,312 6,235 3,477 2,872 

 

 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,554 11,237 6,250 5,076 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 913 815 579 446 
รวม 14,467 12,052 6,829 5,522 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 216,715 215,357 179,905 179,763 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
    เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1,583 2,010 1,503 757 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 218,298 217,367 181,408 180,520 
เงินฝากประจาํธนาคาร 40,416 80,047 40,416 80,047 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 258,714 297,414 221,824 260,567 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผือ่ขายมูลค่าตามบญัชี 45,842,257 บาท และรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 1,328,313 บาท ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหว่างงวดจาํนวน 1,060,096 บาท 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผือ่ขายมูลค่าตามบญัชี 48,819,308 บาท และรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 1,281,700 บาท ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน ทั้ งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหว่างงวดจาํนวน 1,094,407 บาท 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 132 1,588 457 33 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 1,389 - 11 3 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,521 1,588 468 36 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 96,168 57,477 59,106 35,456 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 62,172 43,141 45,050 31,848 
   3 - 6 เดือน 9,657 3,849 9,622 3,792 
   6 - 12 เดือน 6,687 1,915 6,687 1,915 
   มากกวา่ 12 เดือน 2,029 1,798 1,844 1,613 
รวม 176,713 108,180 122,309 74,624 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,801) (1,366) (1,616) (1,181) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
   - สุทธิ 174,912 106,814 120,693 73,443 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 176,433 108,402 121,161 73,479 

ลูกหนีอ่ื้น   
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 659 69 
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,061 25,327 27,199 22,025 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 21 22 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 265 146 233 123 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 30,326 25,473 28,112 22,239 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 206,759 133,875 149,273 95,718 
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6. เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้ าประกนัวงเงินบตัรเครดิตสําหรับเติมนํ้ ามนัและ
หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.4 

7. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 
2558 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
                           

ทุนเรียกชาํระแลว้ 
                          

สดัส่วนเงินลงทุน 
                          

ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ          
รับในระหวา่งงวด 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส         
   (ประเทศไทย) จาํกดั 54,000 54,000 99.99 99.99 53,998 53,998 26,339 34,861 

8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 159,798 155,530 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,808 5,696 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (8,838) (7,077) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 156,768 154,149 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  
สรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 390 320 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,791 2,791 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (64) (54) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 3,117 3,057 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,704 1,689 33 5 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,358 33,752 35,218 24,069 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 - 288 277 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,850 14,485 14,046 10,479 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 73,923 49,926 49,585 34,830 

11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 15,638 23,341 15,638 23,312 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (467) (926) (467) (924) 
รวม 15,171 22,415 15,171 22,388 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (11,989) (14,478) (11,989) (14,451) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก     
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,182 7,937 3,182 7,937 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้น      การ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง 4 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                         
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 12,403 3,235 15,638 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (414) (53) (467) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 11,989 3,182 15,171 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 12,403 3,235 15,638 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (414) (53) (467) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 11,989 3,182 15,171 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                         
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 15,222 8,119 23,341 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (744) (182) (926) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 14,478 7,937 22,415 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 15,193 8,119 23,312 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (742) (182) (924) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 14,451 7,937 22,388 

12. ภาษเีงนิได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,060 5,374 1,490 3,364 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (39) (256) 14 (175) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 5,021 5,118 1,504 3,189 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,319 8,815 2,970 5,030 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (2,172) (158) (2,075) (48) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,147 8,657 895 4,982 

จํานวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ 
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
      ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 54 99 (145) - 
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 490 - 183 
 54 589 (145) 183 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
      ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 85 220 (149) - 
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 490 - 183 
 85 710 (149) 183 

13. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม          กาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                   
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,838 15,841 600,000 450,000 0.03 0.04 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                   
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,155 10,631 600,000 450,000 0.01 0.02 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                   
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 25,679 27,369 600,000 436,663 0.04 0.06 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                   
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 34,435 50,768 600,000 436,663 0.06 0.12 

14. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน          ของ
บริษัทฯจากเดิม  208.0 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ  20,800,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  10 บาท ) เป็น              
225.0 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 22,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
1,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนไวใ้ช้
ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนและไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 

15. เงนิปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   เงินปันผลจ่าย  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 42.0 0.07 10 พฤษภาคม 2559 
รวมเงินปันผลจ่าย 42.0  
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(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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   เงินปันผลจ่าย  
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 21.9 1.05 13 มีนาคม 2558 
เงินปันผลระหว่างกาล  
   สาํหรับปี 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
   เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 34.9 0.08 22 พฤษภาคม 2558 

รวมเงินปันผลจ่าย 56.8  

16. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ 

บริหารจัดการ
สินค้า 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงนิรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 113 44 61 218 - 218 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1 1 (1) - 

รวมรายได้ 113 44 62 219 (1) 218 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 26 14 15 55 - 55 
รายไดอ่ื้น      2 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (4) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (32) 

กําไรก่อนภาษเีงินได้      21 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (5) 

กําไรสําหรับงวด      16 
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อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ 

บริหารจัดการ
สินค้า 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงนิรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 104 36 34 174 - 174 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 2 2 (2) - 

รวมรายได้ 104 36 36 176 (2) 174 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 24 14 7 45 - 45 
รายไดอ่ื้น      2 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (3) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (23) 

กําไรก่อนภาษเีงินได้      21 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (5) 

กําไรสําหรับงวด      16 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ 

บริหารจัดการ
สินค้า 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงนิรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 191 84 104 379 - 379 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 3 3 (3) - 

รวมรายได้ 191 84 107 382 (3) 379 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 48 27 25 100 - 100 
รายไดอ่ื้น      3 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (9) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (62) 

กําไรก่อนภาษเีงินได้      32 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (6) 

กําไรสําหรับงวด      26 
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(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ 

บริหารจัดการ
สินค้า 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงนิรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 211 69 66 346 - 346 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 3 3 (3) - 

รวมรายได้ 211 69 69 349 (3) 346 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 44 27 14 85 - 85 
รายไดอ่ื้น      4 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (6) 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (46) 

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กําไรก่อนภาษเีงินได้      36 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (9) 

กําไรสําหรับงวด      27 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  

 ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน                    
4.9 ลา้นบาท และ 1.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือยานพาหนะและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

17.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและสัญญา
บริการระยะยาว อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
บริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 10.8 17.2 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8.8 6.0 
มากกว่า 5 ปี 21.9 22.6 

17.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการอ่ืน 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมีจาํนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายในอนาคตทั้งส้ินจาํนวน 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: ไม่มี) 

17.4 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.2 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ  

17.5 คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทัแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัย่อยในคดีแพ่งเพ่ือเรียกร้องให้ชดใชค่้าเสียหายจากการรับขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ โดยบริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลใหบ้ริษทัยอ่ยชดใชค่้าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน     3.1 ลา้น
บาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้องจนกว่าบริษทัย่อยจะชาํระเงินให้แก่บริษทั
ดงักล่าวเสร็จส้ิน อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดฟ้้องแยง้ใหบ้ริษทัดงักล่าวชาํระเงินทดรองในการเป็นตวัแทน
จดัการขนส่งสินคา้จาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจาก      วนัฟ้อง
จนกว่าบริษทัดงักล่าวจะชาํระให้แก่บริษทัย่อยเสร็จส้ิน ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ     ศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่า    คาํ
พิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะไม่ส่งผลกระทบต่อ                
ฐานะการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 
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18. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน     
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใช ้
วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3  ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 218,298 - 218,298 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 181,408 - 181,408 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม        
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

19. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศสิงคโปร์ จาํนวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยวิธีการแลก                 
หุ้นสามญั (Share Swap) และชาํระด้วยเงินสด คิดเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 16.71 ลา้นดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424.97 ลา้นบาท ซ่ึงการเขา้ซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวจะดาํเนินการเป็น 2 ส่วน 

 - ส่วนท่ี 1 บริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจาํนวน
หุ้นสามัญทั้ งหมด ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 มูลค่ารายการเป็นจาํนวน 11.43 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290.64 ลา้นบาท โดยจะชาํระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณ
ร้อยละ 50 และวิธีการแลกเปล่ียนหุน้สามญัของบริษทัฯ กบัหุน้สามญัของ Sun Express Logistics 
Pte. Ltd. ในส่วนท่ีเหลือ 

 - ส่วนท่ี 2 บริษัทฯ สามารถเลือกใช้สิทธ์ิ (Call option) ในการซ้ือหุ้นสามัญของ Sun Express 
Logistics Pte. Ltd. ท่ีเหลืออยู่ 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจาํนวนหุ้นสามัญ
ทั้งหมด ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงจะชาํระค่าตอบแทน
ดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด มูลค่ารายการจะคาํนวณจากศกัยภาพในการทาํกาํไร โดยพิจารณา
ในเบ้ืองตน้จากผลกาํไรจากการดาํเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
ณ ส้ินปี 2559 ถึง 2561 ซ่ึงมูลค่าสูงสุดของหุน้สามญัในส่วนน้ีคิดเป็น 5.28 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 
หรือเทียบเท่า 134.34 ลา้นบาท 

2. อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 300.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่า   
ท่ีตราไว  ้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 325.95 ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือเป็น        
การชาํระค่าตอบแทนในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในราคาหุ้นละ 2.80 
บาท ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 

20. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 
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