
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบ              
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแส      
เงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากรายและเง่ือนไขท่ีระบุใหก้บัลูกคา้มีความหลากหลาย ทาํให้
รายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในการรับรู้รายไดท่ี้ซบัซอ้น นอกจากน้ี เน่ืองจากแนวโนม้
ของการนาํเขา้ - ส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และวสัดุก่อสร้างท่ีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการให้บริการนาํเขา้ - ส่งออกท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น ขา้พเจา้
จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบการเกิดข้ึนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร
รายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตาม             
การควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการในระหวา่งปีเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดว้่าเป็นไปตามเง่ือนไข
การใหบ้ริการ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพ่ือตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายได ้   
จากการใหบ้ริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  
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การรวมธุรกิจ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทัฯไดล้งทุนใน SUN Express 
Logistics Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ บริษทัฯไดรั้บรู้และวดั
มูลค่าสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการ
รวมธุรกิจ จากการวดัมูลค่าดว้ยวิธีซ้ือ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัรายการซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็น
รายการท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดงักล่าว ทาํใหเ้กิดความเส่ียงในการรับรู้และวดัมูลค่าของสินทรัพย์
ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงค่าความนิยม 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายธุรกิจ รวมถึงสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซ้ือดงักล่าวเพ่ือประเมินวา่รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของ               
การรวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม่ 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลค่าการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงินเพือ่ประเมินวา่
มูลค่าดงักล่าวสะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ 
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาท่ีระบุในเอกสารการวดัมูลค่าตามวิธีซ้ือ      
โดยพิจารณาวิธีการและขอ้สมมติต่างๆท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน      
สอบทานองคป์ระกอบของขอ้มูลในแบบจาํลอง ทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญักบัขอ้มูลในอดีตของบริษทัฯและขอ้มูล
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เปรียบเทียบอตัราคิดลดกบัตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม 
และทดสอบการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว และพิจารณาเหตุผลสนบัสนุนค่าความนิยมท่ีบริษทัฯบนัทึกไวโ้ดย  
ทาํการวิเคราะห์รูปแบบในการกาํหนดราคาซ้ือขาย (Pricing Model) ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั              
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูล    
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง       
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน     
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธี                         
การตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ                
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ    
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

 
 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2560 



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 173,517,882     94,438,396       101,377,389     63,304,061       
เงินลงทุนชัว่คราว 8 89,922,941       297,414,063     40,684,533       260,567,268     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 277,901,546     133,874,601     153,098,303     95,718,022       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,123,581         2,525,970         2,565,654         2,309,034         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 545,465,950     528,253,030     297,725,879     421,898,385     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10 10,811,379       1,080,862         171,750            1,080,862         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        344,635,200     53,998,000       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 150,717,763     159,798,354     148,296,819     155,530,051     
ค่าความนิยม 11 99,400,479       -                        -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11, 13 258,843,292     389,733            4,620,145         319,929            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 -                        4,126,159         5,405,690         3,357,725         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,918,627         1,950,184         1,636,055         1,610,034         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 521,691,540     167,345,292     504,765,659     215,896,601     
รวมสินทรัพย์ 1,067,157,490  695,598,322     802,491,538     637,794,986     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 14 119,017,560     49,926,010       46,779,810       34,830,047       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 7,151,333         14,478,360       7,151,333         14,451,360       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,179,142       4,598,996         7,641                781,424            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,465,586       6,144,763         10,804,850       5,281,524         
รวมหนี้สินหมุนเวียน 153,813,621     75,148,129       64,743,634       55,344,355       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 772,246            7,936,821         772,246            7,936,821         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 13,673,256       11,112,685       8,542,605         6,262,044         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 35,635,076       -                        -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 981,627            622,339            981,627            622,339            
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 51,062,205       19,671,845       10,296,478       14,821,204       
รวมหน้ีสิน 204,875,826     94,819,974       75,040,112       70,165,559       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 17
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
         (2558: หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 325,949,750     300,000,000     325,949,750     300,000,000     
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
         (2558: หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 325,949,750     300,000,000     325,949,750     300,000,000     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 17 347,778,911     228,410,061     347,778,911     228,410,061     
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 14,274,367       10,800,000       14,274,367       10,800,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 82,618,745       50,630,121       39,448,187       27,813,562       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 6,601,418         10,938,166       211                    605,804            
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 777,223,191     600,778,348     727,451,426     567,629,427     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 85,058,473       -                        -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 862,281,664     600,778,348     727,451,426     567,629,427     
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,067,157,490  695,598,322     802,491,538     637,794,986     

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 6 1,022,483,684  681,533,867     565,430,023     479,121,756     
รายไดเ้งินปันผล 6, 11 -                        -                        26,338,781       34,861,387       
รายไดอ่ื้น 6 13,152,598       7,944,387         14,164,100       8,052,085         
รวมรายได้ 1,035,636,282  689,478,254     605,932,904     522,035,228     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการให้บริการ 6 761,485,818     508,013,735     446,299,761     373,872,879     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 41,246,071       33,666,332       26,371,282       23,637,151       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 133,477,634     73,761,390       69,622,940       51,401,764       
รวมค่าใช้จ่าย 936,209,523     615,441,457     542,293,983     448,911,794     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 99,426,759       74,036,797       63,638,921       73,123,434       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (750,071)           (1,355,820)        (750,071)           (1,355,820)        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 98,676,688       72,680,977       62,888,850       71,767,614       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (16,522,006)      (12,092,809)      (5,635,562)        (4,768,835)        
กําไรสําหรับปี 82,154,682       60,588,168       57,253,288       66,998,779       

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 77,182,501       60,588,168       57,253,288       66,998,779       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,972,181         -                        

82,154,682       60,588,168       
กําไรต่อหุ้น 21
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.12                   0.12                   0.09                   0.13                   
   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุ้น) 619,710,466     509,961,644     619,710,466     509,961,644     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับปี 82,154,682       60,588,168       57,253,288       66,998,779       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,664,443)        -                        -                        -                        
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 8 (2,090,381)        578,075            (756,991)           757,255            
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 418,076            (115,615)           151,398            (151,451)           
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,336,748)        462,460            (605,593)           605,804            
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 16 345,853            (2,656,209)        (185,130)           (1,063,079)        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 (69,171)             531,242            37,026              212,616            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 276,682            (2,124,967)        (148,104)           (850,463)           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (4,060,066)        (1,662,507)        (753,697)           (244,659)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 78,094,616       58,925,661       56,499,591       66,754,120       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 73,122,435       58,925,661       56,499,591       66,754,120       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,972,181         -                        

78,094,616       58,925,661       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)  

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

แปลงค่างบการเงิน จากการวดัมูลค่า จากการรวมธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ที่เป็น เงินลงทุน ภายใต้ สัดส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุ้นของ ควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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               -                                  278,221,358               

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (2,124,967)                 -                                     462,460                      -                                  -                                  462,460                      (1,662,507)                 -                                  (1,662,507)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  58,463,201                 -                                     462,460                      -                                  -                                  462,460                      58,925,661                 -                                  58,925,661                 
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 17 92,000,000                 228,410,061               -                                  -                                  -                                     -                                  -                                  -                                  -                                  320,410,061               -                                  320,410,061               

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

เงินปันผลจ่าย 24 -                                  -                                  -                                  (56,778,732)               -                                     -                                  -                                  -                                  -                                  (56,778,732)               -                                  (56,778,732)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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               -                                  600,778,348               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 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               -                                  600,778,348               

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  77,182,501                 -                                     -                                  -                                  -                                  -                                  77,182,501                 4,972,181                   82,154,682                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  276,682                      (2,664,443)                    (1,672,305)                 -                                  -                                  (4,336,748)                 (4,060,066)                 -                                  (4,060,066)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  77,459,183                 (2,664,443)                    (1,672,305)                 -                                  -                                  (4,336,748)                 73,122,435                 4,972,181                   78,094,616                 

ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 17 25,949,750                 119,368,850               -                                  -                                  -                                     -                                  -                                  -                                  -                                  145,318,600               -                                  145,318,600               

ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   เพิม่ขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                  -                                  -                                  -                                  -                                     -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  80,086,292                 80,086,292                 

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 18 -                                  -                                  3,474,367                   (3,474,367)                 -                                     -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

เงินปันผลจ่าย 24 -                                  -                                  -                                  (41,996,192)               -                                     -                                  -                                  -                                  -                                  (41,996,192)               -                                  (41,996,192)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 325,949,750               347,778,911               14,274,367                 82,618,745                 (2,664,443)                    (64,043)                       5,597,942                   3,731,962                   6,601,418                   777,223,191               85,058,473                 862,281,664               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวดั รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 208,000,000         -                            6,173,088             23,070,890           -                              -                               237,243,978         
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            66,998,779           -                              -                               66,998,779           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            (850,463)               605,804                  605,804                   (244,659)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            66,148,316           605,804                  605,804                   66,754,120           
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           27,813,562           605,804                  605,804                   567,629,427         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 300,000,000         228,410,061         10,800,000           27,813,562           605,804                  605,804                   567,629,427         
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            57,253,288           -                              -                               57,253,288           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            (148,104)               (605,593)                 (605,593)                  (753,697)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            57,105,184           (605,593)                 (605,593)                  56,499,591           
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 17 25,949,750           119,368,850         -                            -                            -                              -                               145,318,600         
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 18 -                            -                            3,474,367             (3,474,367)            -                              -                               -                            
เงินปันผลจ่าย 24 -                            -                            -                            (41,996,192)          -                              -                               (41,996,192)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 325,949,750         347,778,911         14,274,367           39,448,187           211                         211                          727,451,426         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 98,676,688       72,680,977       62,888,850       71,767,614       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,164,334       13,253,960       14,641,980       11,531,066       
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (197,184)           185,043            (12,141)             -                        
   โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (42,621)             (22,246)             -                        -                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (43,625)             (1,191,182)        -                        (1,399,743)        
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (4,495,311)        (1,798,150)        (2,827,818)        (876,140)           
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,378,374         2,713,575         2,488,381         1,706,121         
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (802,404)           (309,309)           (438,966)           (81,032)             
   ดอกเบ้ียรับ (1,209,742)        (375,578)           (1,181,402)        (291,123)           
   เงินปันผลรับ -                        -                        (26,338,781)      (34,861,387)      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 750,071            1,355,820         750,071            1,355,820         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 120,178,580     86,492,910       49,970,174       48,851,196       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (63,427,938)      (25,180,256)      (57,197,257)      (15,212,124)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 262,436            (179,570)           (256,620)           (220,646)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 913,790            (1,474,734)        (26,021)             (1,434,034)        
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,949,743       12,207,980       12,130,299       6,555,255         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,320,822         (2,277,447)        5,523,326         (1,156,947)        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (471,950)           -                        (392,950)           -                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 359,288            414,893            359,288            414,893            
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 91,084,771       70,003,776       10,110,239       37,797,593       
   จ่ายภาษีเงินได้ (20,234,758)      (15,297,163)      (8,268,886)        (6,923,981)        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 70,850,013       54,706,613       1,841,353         30,873,612       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิม่ข้ึน) ลดลง 39,474,009       (80,011,152)      39,392,857       (80,011,152)      
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 909,112            -                        909,112            -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (9,469,905)        (35,544,469)      (9,227,171)        (34,540,463)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,796,167)        (337,676)           (5,055,513)        (295,890)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,717,290         1,242,992         2,650,000         5,077,507         
ดอกเบ้ียรับ 1,297,289         263,423            1,268,949         178,968            
เงินปันผลรับ -                        -                        26,338,781       34,861,387       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 220,302,099     75,348,592       182,590,705     50,082,442       
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (47,208,762)      (249,235,340)    (30,000)             (228,969,189)    
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11) (132,457,267)    -                        (145,318,600)    -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 67,767,698       (288,273,630)    93,519,120       (253,616,390)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (14,567,882)      (15,111,314)      (14,540,882)      (15,046,514)      
เงินสดรับจากการเพิม่ทุน -                        320,410,061     -                        320,410,061     
ดอกเบ้ียจ่าย (750,071)           (1,355,820)        (750,071)           (1,355,820)        
เงินปันผลจ่าย (41,996,192)      (56,778,732)      (41,996,192)      (56,778,732)      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (57,314,145)      247,164,195     (57,287,145)      247,228,995     
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (2,224,080)        -                        -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 79,079,486       13,597,178       38,073,328       24,486,217       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 94,438,396       80,841,218       63,304,061       38,817,844       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 173,517,882     94,438,396       101,377,389     63,304,061       

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือยานพาหนะและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 76,280              13,832,000       76,280              13,832,000       
   ซ้ือบริษทัยอ่ยโดยวิธีการแลกเปล่ียนหุ้นสามญั (หมายเหตุ 11) (145,318,600)    -                        (145,318,600)    -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน     
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศทั้งทาง
ทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการ
ศุลกากรให้กบัผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี         
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

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

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั นายหนา้ขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด   
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

         ไทย 99.99 99.99 

 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ 
Sun Express Logistics Pte. Ltd. นายหนา้ขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

สิงคโปร์ 70.00 - 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรม     
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ    
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบันโยบาย      
การบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก     
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ 
จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                    
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้ งน้ี กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการใ ห้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี     
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั    
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก         
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้           
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก            
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน เม่ือมีการจาํหน่ายเงิน
ลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 
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4.5 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ        
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย  ์(ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

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

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิด        
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า    
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.6     สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบ     
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่าย
และวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนด์งัน้ี 

                 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้  15  ปี 
  สิทธ์ิในการซ้ือหุน้เพ่ิม  4  ปี 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 5  ปี 
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4.7 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ              
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)      
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯ   
จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุน     
จากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ      
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย     
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ       
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย       
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ซ่ึง
ประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 
สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนด
ระยะเวลา 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน       
จะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร   
เชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า       
ภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.14 ภาษเีงนิได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี    
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี           
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง     
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน     
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า     
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี              
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี          
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั
มีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร    
ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย    
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ    
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ี     
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน     
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า           
ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของ
มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้น
การคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม 
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 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น        
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 9.7 4.6 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 8.7 3.9 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 26.3 34.9 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 1.7 2.3 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - - 4.5 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด  
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5.7 10.6 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 12.1 16.8 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 1.9 1.9 1.9 1.9 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 13

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
  2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   

บริษทัยอ่ย - - 12,914 127 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,588 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,588 12,914 127 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 14)    

บริษทัยอ่ย  - - 326 282 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 1,689 - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  21 - 21 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  21 1,689 347 282 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - - 6 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 6 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 38,379 24,045 13,295 10,844 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
   และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 1,540 1,609 1,183 892 
รวม 39,919 25,654 14,478 11,736 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 99 48 - 48 
เงินฝากธนาคาร 173,419 94,390 101,377 63,256 
รวม 173,518 94,438 101,377 63,304 

 ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2559  เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  0.15 ถึง 0.38 ต่อปี             
(2558: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.37 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559   2558 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 46,758 215,357 30 179,763 
บวก: กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน      
  จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (80) 2,010 - 757 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 46,678 217,367 30 180,520 
เงินฝากประจาํธนาคาร 43,245 80,047 40,655 80,047 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 89,923 297,414 40,685 260,567 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
มูลค่าตามบัญชี 215.8 ล้านบาท (2558: 73.5 ล้านบาท) และรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 4.5 ล้านบาท 
(2558: 1.8 ลา้นบาท) ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการ
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างปีจาํนวน             
1.9 ลา้นบาท (2558: 0.9 ลา้นบาท) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 1,588 4,279 33 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - - 3 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,588 4,279 36 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 155,440 57,477 69,335 35,456 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  81,409 43,141 36,052 31,848 

 3 - 6 เดือน 8,959 3,849 7,975 3,792 

 6 - 12 เดือน 2,205 1,915 2,106 1,915 

 มากกวา่ 12 เดือน 568 1,798 573 1,613 

รวม 248,581 108,180 116,041 74,624 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,091) (1,366) (1,091) (1,181) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 247,490 106,814 114,950 73,443 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 247,490 108,402 119,229 73,479 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6 69 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 28,354 25,327 24,709 22,025 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,629 22 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,058 146 525 123 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 30,412 25,473 33,869 22,239 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 277,902 133,875 153,098 95,718 
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10. เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตสาํหรับเติม
นํ้ ามันและหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อยเพ่ือคํ้ าประกนัการใช้
คลงัสินคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25.3 

11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558              
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั 
                   

ทุนเรียกชาํระแลว้ 
             

สดัส่วนเงินลงทุน 
                

ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ          
รับในระหว่างปี 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส         
  (ประเทศไทย) จาํกดั 54 ลา้นบาท 54 ลา้นบาท 99.99 99.99 53,998 53,998 26,339 34,861 
Sun Express Logistics  0.7 ลา้นเหรียญ        
   Pte. Ltd. สิงคโปร์ - 70.00 - 290,637 - - - 

รวม     344,635 53,998 26,339 34,861 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ     
Sun Express Logistics Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ จาํนวน 700,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยวิธีการแลกหุ้นสามญั (Share Swap) และชาํระด้วยเงินสด     
คิดเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 16.71 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424.97 ลา้นบาท  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 บริษัทฯได้จ่ายชาํระค่าตอบแทนการซ้ือหุ้นสามัญของ Sun Express 
Logistics Pte. Ltd. ในส่วนแรกซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจาํนวนหุ้น
สามญัทั้ งหมดของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. โดยมีมูลค่ารายการเป็นจาํนวน 11.43 ลา้นดอลลาร์
สิงคโปร์หรือเทียบเท่า 290.64 ลา้นบาท ดว้ยเงินสดประมาณร้อยละ 50 และจ่ายชาํระส่วนท่ีเหลือด้วย
วิธีการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของบริษทัฯกบัหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (Share swap) 
ส่งผลให้บริษทัฯถือหุ้นใน Sun Express Logistics Pte. Ltd. จาํนวน 490,000 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของ
จาํนวนทุนท่ีชาํระแลว้ของ Sun Express Logistics Pte. Ltd.  
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มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ Sun Express Logistics Pte. Ltd.  ณ วนัท่ีลงทุน     
มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,861 12,861 
เงินลงทุนชัว่คราว 2,671 2,671 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 79,850 79,850 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,860 1,860 
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11,083 11,083 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 548 548 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ 253,950 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 840 840 
รวมสินทรัพย ์ 363,663 109,713 
หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 42,304 42,304 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  11,232 11,232 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  43,172 - 

      รวมหน้ีสิน 96,708 53,536 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 266,955 56,177 
สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 70  
สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 186,869  
สิทธ์ิในการซ้ือหุน้เพ่ิม 4,368  
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิและสิทธ์ิในการซ้ือหุน้เพ่ิม 99,400  
ราคาซ้ือ 290,637  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัซ้ือบริษทัยอ่ย (12,861)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพือ่ซ้ือบริษทัยอ่ย 277,776  

รายละเอียดของราคาซ้ือ Sun Express Logistics Pte. Ltd. มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 277,776 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บและสิทธ์ิในการซ้ือหุน้เพ่ิม (178,376) 
ค่าความนิยม 99,400 
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ค่าความนิยมจาํนวน 99.4 ลา้นบาท เป็นมูลค่าทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์จากกลุ่มลูกคา้ของ     
Sun Express Logistics Pte. Ltd. ซ่ึ งจะช่วยผลักดันให้ ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมศักยภาพ        
การทาํกาํไรใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้

ผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยขา้งต้นตั้ งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีผลกาํไร
จาํนวน 22.4 ลา้นบาท ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมแลว้ 

12. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  

 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ีจอด     
รถบรรทุกและ
วางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 23,800 50,154 7,079 7,091 6,847 80,311 580 175,862 
ซ้ือเพ่ิม - 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 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย         
   (หมายเหตุ 11) - - 6,809 2,063 7,478 - - 16,350 
ซ้ือเพ่ิม - - 198 836 1,966 6,546 - 9,546 
จาํหน่าย - - - (65) - (33) - (98) 
โอนจดัประเภท - - - - - - (2,156) (2,156) 
ผลต่างจากการแปลงค่า         
   งบการเงิน - - (272) (57) (298) - - (628) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 23,800 53,773 14,127 7,946 17,035 123,173 - 239,853 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 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 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย         
   (หมายเหตุ 11) - - 6,757 1,639 7,407 - - 15,803 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,689 148 666 1,389 12,118 - 17,010 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ี         
   ตดัจาํหน่าย - - - (41) - (33) - (74) 
โอนจดัประเภท - - - 1 (14) - - (13) 
ผลต่างจากการแปลงค่า         
   งบการเงิน - - (270) (65) (297) - - (632) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 20,695 13,678 5,926 12,437 36,399 - 89,135 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ีจอด     
รถบรรทุกและ
วางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 23,800 35,767 349 1,443 3,937 92,346 2,156 159,798 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 23,800 33,078 449 2,020 4,597 86,774 - 150,718 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         
2558 (6.8 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  13,228 
2559 (10.4 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  17,010 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ี         

จอดรถบรรทุก
และวางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 23,800 50,154 5,971 4,783 5,016 79,793 580 170,097 
ซ้ือเพ่ิม - 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 
ซ้ือเพ่ิม - - 198 796 1,763 6,546 - 9,303 
โอนจดัประเภท - - - - - - (2,156) (2,156) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 23,800 53,773 6,482 4,479 8,350 115,255 - 212,139 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 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 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,689 127 380 1,213 9,971 - 14,380 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 20,695 6,063 3,351 4,258 29,475 - 63,842 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 23,800 35,767 348 712 3,542 89,205 2,156 155,530 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 23,800 33,078 419 1,128 4,092 85,780 - 148,297 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
2558 (6.0 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 11,510 
2559 (8.3 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 14,380 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มา
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 45.2 ลา้นบาท (2558: 59.4 ลา้น
บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 45.2 ลา้นบาท 2558: 59.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว             
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 
27.8 ลา้นบาท (2558: 22.7 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11.9 ลา้นบาท (2558: 13.8 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ความสมัพนัธ์

ของกลุ่มลูกคา้ 
สิทธ์ิในการ    
ซ้ือหุน้เพิม่ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:     
ราคาทุน 253,950 4,367 7,865 266,182 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,383) (489) (467) (7,339) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 247,567 3,878 7,398 258,843 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558:     
ราคาทุน - - 563 563 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - (173) (173) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 390 390 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์

ของกลุ่มลูกคา้ 
สิทธ์ิในการ    
ซ้ือหุน้เพิม่ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:     
ราคาทุน - - 5,031 5,031 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - (411) (411) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 4,620 4,620 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558:     
ราคาทุน - - 469 469 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - (149) (149) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 320 320 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 390 78 320 45 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 7,796 338 5,056 296 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11) 258,317 - - - 
จาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (2,650) - (2,650) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (7,154) (26) (262) (21) 
โอนจดัประเภทสินทรัพย ์ 2,144 - 2,156 - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 258,843 390 4,620 320 

 

 
 
 
 
 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
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     (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,689 49 5 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 83,041 33,752 33,277 24,069 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 - 298 277 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,956 14,485 13,156 10,479 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 119,018 49,926 46,780 34,830 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8,116 23,341 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (193) (926) 
รวม 7,923 22,415 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,151) (14,478) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี 
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 772 7,937 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8,116 23,312 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (193) (924) 
รวม 7,923 22,388 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,151) (14,451) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี 
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 772 7,937 
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บริษทัฯและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ใน          
การดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง 4 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7,332 784 8,116 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (181) (12) (193) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7,151 772 7,923 
 

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

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 15,222 8,119 23,341 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (744) (182) (926) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 14,478 7,937 22,415 

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

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 15,193 8,119 23,312 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (742) (182) (924) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 14,451 7,937 22,388 
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16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและ
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 11,113 5,743 6,262 3,493 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,125 2,517 2,334 1,581 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 253 235 154 125 
   ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุน     
      ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ - (38) - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
        ดา้นประชากรศาสตร์ (249) 329 (142) 329 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
         ทางการเงิน 284 578 129 278 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุง     
      จากประสบการณ์ (381) 1,749 198 456 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (472) - (393) - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
   ปลายปี 

 
13,673 

 
11,113 

 
8,542 

 
6,262 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,080 743 850 537 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,298 1,971 1,638 1,169 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 3,378 2,714 2,488 1,706 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จาํนวนประมาณ 0.16 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 0.12 ลา้นบาท) (2558: จาํนวน 0.53 ลา้น
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 0.45 ลา้นบาท)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 6 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ปี) (2558: 8 ปี งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 7 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (0.70) 0.76 (0.43) 0.46 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.65 (0.60) 0.40 (0.37) 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
   จาํนวนพนกังาน 

 
(0.76) 

 
0.32 

 
(0.47) 

 
0.17 

17. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวันท่ี  13 มีนาคม  2558 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน          
ของบริษัทฯจากเดิม 208.0 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ  20,800,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 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 

  

 
 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.30 - 2.40 2.74 - 2.87 2.40 2.74 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5 5 5 5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน
พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0 - 34 0 - 44 0 - 34 0 - 44 
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 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการดงัน้ี 

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

ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 75,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 
150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ทั้ งน้ี บริษทัฯได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 

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

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

บริษทัฯ จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีจะออกเป็นจาํนวน 
7,500,000 หน่วย  

บริษทัฯไดรั้บเงินจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและหุ้นสํารองไว้
ให้แก่พนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยจาํนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 1) และ 2) แลว้ เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวน 
228.41 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น
จาํนวน 300.00 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากเดิม 300.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 
325.95 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ     
เพ่ิมทุน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเป็นการชําระค่าตอบแทนในการเข้าซ้ือ         
หุ้นสามัญของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท ทั้ งน้ี บริษัทฯได้จดทะเบียน       
เพ่ิมทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น 325.95 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 และบริษทัฯจ่าย
ชาํระค่าตอบแทนในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 

18. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วย        
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ยรายการ
ค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
   ของพนกังาน 

 
158,469 

 
115,290 

 
102,053 

 
76,240 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,164 13,254 14,642 11,531 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 23,948 6,533 18,951 3,663 

20. ภาษเีงนิได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 19,584 15,263 7,495 7,705 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
   ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,062) (3,170) (1,859) (2,936) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
   งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 16,522 12,093 5,636 4,769 
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จํานวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ             
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร                  
  จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 418 (116) 151 (151) 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบักาํไรขาดทุนจาก    
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (69) 531 37 213 

 349 415 188 62 

รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 98,677 72,681 62,889 71,768 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 17, 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 20,679 14,536 12,578 14,354 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 239 - - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 550 839 212 424 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (1,884) (112) (27) (101) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ - - (5,268) (6,972) 
อ่ืนๆ (3,062) (3,170) (1,859) (2,936) 

รวม (4,396) (2,443) (6,942) (9,585) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 16,522 12,093 5,636 4,769 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
    ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง         
      มูลค่าเงินลงทุน 16 - - - 
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 219 273 219 236 
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4 13 1 1 
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,735 2,222 1,709 1,252 
   ค่าเช่ารอตดัจ่าย 196 125 196 125 
     ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ 3,281 1,895 3,281 1,895 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,451 4,528 5,406 3,509 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง              
มูลค่าเงินลงทุน - 402 - 151 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ 42,086 - - - 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,086 402 - 151 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (35,635) 4,126 5,406 3,358 
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21. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,182 60,588 619,710 509,962 0.12 0.12 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุ้นสามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 57,253 66,999 619,710 509,962 0.09 0.13 

22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทการให้บริการ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานคือส่วนงานจดัหา
ระวางการขนส่งทางเรือ ส่วนงานจดัหาระวางการขนส่งทางอากาศและส่วนงานโลจิสติกส์  
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 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงค ์   
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

จัดหาระวาง
การขนส่ง    
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่ง     
ทางอากาศ โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 503 294 225 1,022 - 1,022 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4 10 11 25 (25) - 

รวมรายได้ 507 304 236 1,047 (25) 1,022 

ผลการดาํเนินงาน          
กําไรของส่วนงาน 148 93 31 272 - 272 
รายไดอ่ื้น      13 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย     (24) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (161) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      99 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (17) 

กําไรสําหรับปี      82 

       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       

สินทรัพยส่์วนกลาง      1,067 

รวมสินทรัพย์      1,067 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

จัดหาระวาง
การขนส่ง    
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่ง     
ทางอากาศ โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 396 153 133 682 - 682 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 - 6 7 (7) - 

รวมรายได้ 397 153 139 689 (7) 682 

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

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      73 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (12) 

กําไรสําหรับปี      61 

       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       

สินทรัพยส่์วนกลาง      695 

รวมสินทรัพย์      695 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

ขอ้มูลรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกซ่ึงกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   
ประเทศไทย 215,028 125,948 
ประเทศสิงคโปร์ 145,895 50,966 
ประเทศจีน 197,440 107,807 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 145,265 185,985 
ประเทศอ่ืนๆ 318,856 210,828 
รวม 1,022,484 681,534 
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(หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 
และสิทธิตามสัญญาประกนัภยั)   

ประเทศไทย 510,606 163,219 
ประเทศสิงคโปร์ 11,086 - 
รวม 521,692 163,219 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใด    
ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจาํนวน 2.9 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.2 ลา้นบาท) (2558: 2.6 ลา้นบาท งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 1.7 ลา้นบาท) 

24. เงนิปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   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 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2558 56.8 1.13  
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   เงินปันผลจ่าย  
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 42.0 0.07 10 พฤษภาคม 2559 
รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2559 42.0 0.07  

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 1.82 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
การซ้ือซอฟตแ์วร์เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ (2558: 1.67 ลา้นบาท) 

25.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและ      
สญัญาบริการระยะยาว อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานและ     
สญัญาบริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

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

ภายใน 1 ปี 22.3 17.2 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 21.7 6.0 
มากกว่า 5 ปี 21.3 22.6 

25.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.2 ลา้นบาทและ 0.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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26. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วย             
มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 46.68 - 46.68 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 217.37 - 217.37 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 0.03 - 0.03 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 180.52 - 180.52 
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27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้ าประกัน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน                   
และเงินให้กู้ยืมระยะสั้ น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน               
การควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้ นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุด     
ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าและ              
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและ
เงินให้กูย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 174 - 174 0.15 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว 43 - - 47 90 0.35 - 1.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 278 278 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11 - - - 11 0.35 - 1.00 

 54 - 174 325 553  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 119 119 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7 1 - - 8 4.29 - 11.07 

 7 1 - 119 127  
 

 (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) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
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  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 50 50 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 8 - - 22 4.85 - 5.40 

 14 8 - 50 72  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 101 - 101 0.25 - 0.38 
เงินลงทุนระยะสั้น 41 - - - 41 0.90 - 1.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 153 153 - 
 41 - 101 153 295  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 47 47 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7 1 - - 8 4.29 - 11.07 

 7 1 - 47 55  
 

 (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) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
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  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 34 - 34 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 8 - - 22 4.85 - 5.40 

 14 8 34 - 56  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการใหบ้ริการหรือรับบริการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  

 
 
 

บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
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สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.8 0.7 0.4 0.4 35.83 36.09 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันหรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

28. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั            
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 และ
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.1:1  

29.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปี    
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเพ่ือขออนุมติัการจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 เป็นเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 0.08 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 52.15 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชี
ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

30. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 
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