
 

 

 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ    
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
แบบยอ่ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน                         
ระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2560 



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 189,804            173,518            120,400            101,377            
เงินลงทุนชัว่คราว 5 89,254              89,923              41,905              40,685              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 6 320,747            277,902            170,614            153,098            
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,792              4,123                9,306                2,566                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 610,597            545,466            342,225            297,726            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 2,172                10,811              2,172                172                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        344,635            344,635            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 145,692            150,718            143,527            148,297            
ค่าความนิยม 99,400              99,400              -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 250,357            258,843            4,681                4,620                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                        -                        5,152                5,406                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,351                1,919                1,836                1,636                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 499,972            521,691            502,003            504,766            
รวมสินทรัพย์ 1,110,569         1,067,157         844,228            802,492            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 11 143,299            119,018            52,057              46,780              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 1,984                7,151                1,984                7,151                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,771              15,179              -                        8                       
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 17,096              12,466              10,126              10,805              
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 175,150            153,814            64,167              64,744              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 19                     772                   19                     772                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,164              13,673              10,260              8,543                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 33,821              35,635              -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,209                982                   1,209                982                   
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 51,213              51,062              11,488              10,297              
รวมหน้ีสิน 226,363            204,876            75,655              75,041              
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 325,950            325,950            325,950            325,950            
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 325,950            325,950            325,950            325,950            
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 347,779            347,779            347,779            347,779            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17,137              14,274              17,137              14,274              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 105,336            82,619              77,692              39,448              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 6,622                6,601                15                     -                        
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 802,824            777,223            768,573            727,451            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 81,382              85,058              -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 884,206            862,281            768,573            727,451            
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,110,569         1,067,157         844,228            802,492            

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 369,507                  308,618                  167,753                  163,660                  
รายไดอ่ื้น 3 1,997                      3,460                      2,211                      2,582                      
รวมรายได้ 371,504                  312,078                  169,964                  166,242                  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 280,329                  229,385                  139,499                  131,634                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 11,322                    11,161                    5,392                      6,723                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 42,112                    37,625                    16,775                    20,000                    
รวมค่าใช้จ่าย 333,763                  278,171                  161,666                  158,357                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37,741                    33,907                    8,298                      7,885                      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (37)                          (171)                        (37)                          (171)                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37,704                    33,736                    8,261                      7,714                      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (5,091)                     (7,505)                     (1,631)                     (2,147)                     
กําไรสําหรับงวด 32,613                    26,231                    6,630                      5,567                      

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 27,950                    23,736                    6,630                      5,567                      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,663                      2,495                      

32,613                    26,231                    
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 14

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04                        0.04                        0.01                        0.01                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรสําหรับงวด 32,613                    26,231                    6,630                      5,567                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (370)                        (892)                        -                              -                              
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 394                         (951)                        18                           (1,316)                     
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 13 (79)                          191                         (3)                            263                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (55)                          (1,652)                     15                           (1,053)                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (55)                          (1,652)                     15                           (1,053)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 32,558                    24,579                    6,645                      4,514                      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 27,895                    22,084                    6,645                      4,514                      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,663                      2,495                      

32,558                    24,579                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 1,054,437               687,262                  490,028                  414,244                  
รายไดเ้งินปันผล 3, 8 -                              -                              73,724                    26,339                    
รายไดอ่ื้น 3 4,008                      6,294                      6,773                      4,918                      
รวมรายได้ 1,058,445               693,556                  570,525                  445,501                  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 793,786                  514,021                  403,615                  328,805                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 35,606                    30,077                    17,896                    19,205                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 118,590                  83,267                    50,498                    53,818                    
รวมค่าใช้จ่าย 947,982                  627,365                  472,009                  401,828                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 110,463                  66,191                    98,516                    43,673                    
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (171)                        (629)                        (171)                        (629)                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 110,292                  65,562                    98,345                    43,044                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (19,639)                   (13,652)                   (5,090)                     (3,042)                     
กําไรสําหรับงวด 90,653                    51,910                    93,255                    40,002                    

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,728                    49,415                    93,255                    40,002                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,925                    2,495                      

90,653                    51,910                    

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 14

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.12                        0.08                        0.14                        0.07                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรสําหรับงวด 90,653                    51,910                    93,255                    40,002                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (620)                        (892)                        -                              -                              
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 801                         (1,378)                     18                           (570)                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 13 (160)                        276                         (3)                            114                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21                           (1,994)                     15                           (456)                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 21                           (1,994)                     15                           (456)                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 90,674                    49,916                    93,270                    39,546                    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,749                    47,421                    93,270                    39,546                    

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,925                    2,495                      

90,674                    49,916                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนของผูม้ี
ผลตา่งจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ แปลงคา่งบการเงิน จากการวดัมูลคา่ จากการรวมธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ
ที่ออก ส่วนเกิน ที่เป็น เงินลงทุน ภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 300,000            228,410             10,800           50,630                 -                                 1,608                       5,598                       3,732                       10,938                     600,778              -                        600,778           
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                        -                    49,415                 -                                 -                               -                               -                               -                               49,415                2,495                 51,910             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                        -                    -                          (892)                            (1,102)                      -                               -                               (1,994)                      (1,994)                -                        (1,994)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                    49,415                 (892)                            (1,102)                      -                               -                               (1,994)                      47,421                2,495                 49,916             
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 25,950              119,369             -                    -                          -                                 -                               -                               -                               -                               145,319              -                        145,319           
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                        -                    -                          -                                 -                               -                               -                               -                               -                         16,852               16,852             
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                       -                        3,474             (3,474)                 -                                 -                               -                               -                               -                               -                         -                        -                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                       -                        -                    (41,996)                -                                 -                               -                               -                               -                               (41,996)              -                        (41,996)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 325,950            347,779             14,274           54,575                 (892)                            506                          5,598                       3,732                       8,944                       751,522              19,347               770,869           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 325,950            347,779             14,274           82,619                 (2,665)                         (64)                           5,598                       3,732                       6,601                       777,223              85,058               862,281           

กาํไรสาํหรับงวด -                       -                        -                    77,728                 -                                 -                               -                               -                               -                               77,728                12,925               90,653             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                        -                    -                          (620)                            641                          -                               -                               21                            21                       -                        21                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                    77,728                 (620)                            641                          -                               -                               21                            77,749                12,925               90,674             

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                       -                        2,863             (2,863)                 -                                 -                               -                               -                               -                               -                         -                        -                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                       -                        -                    (52,148)                -                                 -                               -                               -                               -                               (52,148)              (16,601)             (68,749)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 325,950            347,779             17,137           105,336               (3,285)                         577                          5,598                       3,732                       6,622                       802,824              81,382               884,206           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(กรรมการ)
อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ชูเดช คงสุนทร

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวดั รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 300,000                228,410                10,800                  27,814                  606                         606                          567,630                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            40,002                  -                              -                               40,002                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (456)                        (456)                         (456)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            40,002                  (456)                        (456)                         39,546                  
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 25,950                  119,369                -                            -                            -                              -                               145,319                
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            3,474                    (3,474)                   -                              -                               -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (41,996)                 -                              -                               (41,996)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 325,950                347,779                14,274                  22,346                  150                         150                          710,499                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 325,950                347,779                14,274                  39,448                  -                              -                               727,451                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            93,255                  -                              -                               93,255                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            15                           15                            15                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            93,255                  15                           15                            93,270                  
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            2,863                    (2,863)                   -                              -                               -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (52,148)                 -                              -                               (52,148)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 325,950                347,779                17,137                  77,692                  15                           15                            768,573                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 110,292              65,562                98,345                43,044                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21,065                13,055                11,730                10,842                

   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (54)                     963                     (54)                     1,148                  

   โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -                         (43)                     -                         -                         

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 307                     (67)                     101                     -                         

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (124)                   (3,386)                -                         (2,163)                

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,491                  2,535                  1,717                  1,754                  

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (171)                   728                     81                       574                     

   ดอกเบ้ียรับ (511)                   (1,019)                (451)                   (1,016)                

   เงินปันผลรับ -                         -                         (73,724)              (26,339)              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 171                     629                     171                     629                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 133,466              78,957                37,916                28,473                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (42,394)              (83,691)              (6,334)                (73,144)              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,668)                (1,032)                (6,740)                (854)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (432)                   86                       (200)                   (26)                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24,340                21,387                5,330                  12,883                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (160)                   3,410                  (679)                   1,822                  

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 228                     284                     228                     284                     

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 108,380              19,401                29,521                (30,562)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (24,024)              (15,825)              (4,846)                (5,560)                

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 84,356                3,576                  24,675                (36,122)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ) (กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 6,233                  38,721                13,798                38,721                

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 8,639                  909                     (2,000)                909                     

ซ้ืออุปกรณ์ (7,492)                (9,116)                (6,625)                (8,874)                

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (746)                   (3,350)                (736)                   (3,350)                

ดอกเบ้ียรับ 225                     914                     312                     911                     

เงินปันผลรับ -                         -                         62,600                26,339                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 374                     67                       238                     -                         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 10,362                189,404              -                         162,222              

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (15,000)              (27,209)              (15,000)              (30)                     

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         (132,458)            -                         (145,319)            

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,595                  57,882                52,587                71,529                

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดเพื่อชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,920)                (10,885)              (5,920)                (10,858)              

ดอกเบ้ียจ่าย (171)                   (629)                   (171)                   (629)                   

เงินปันผลจ่าย (63,959)              (41,996)              (52,148)              (41,996)              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (70,050)              (53,510)              (58,239)              (53,483)              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (615)                   (646)                   -                         -                         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 16,286                7,302                  19,023                (18,076)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 173,518              94,438                101,377              63,304                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 189,804              101,740              120,400              45,228                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือยานพาหนะและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                         76                       -                         76                       

   ซ้ือบริษทัยอ่ยโดยวิธีการแลกเปล่ียนหุน้สามญั -                         145,318              -                         145,318              

   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         11,124                -                         

   เงินปันผลคา้งจ่าย 4,790                  -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ) (กรรมการ)
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บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน       
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ             
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน         
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน        
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                   
เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตาม                 
วิธีส่วนได้เสียได้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน       
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท
และหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้ง
ปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เน่ืองจาก          
ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

 รายการธุรกิจท่ีสําคญัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -   - 3.6 1.5 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน -   - 1.6 0.7 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -   - 0.4 0.4 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 0.6 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 1.1 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ       
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 0.6 0.6 0.6 0.6 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -         - 7.5 4.3 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน -         - 5.0 2.4 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ -         - 73.7 26.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -         - 1.2 1.2 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 5.7 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 12.1 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ       
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 1.5 1.5 1.5 1.5 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 
30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)   

บริษทัยอ่ย  - - 12,265 12,914 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 12,265 12,914 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 11)    
บริษทัยอ่ย  - - 363 326 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  - 21 - 21 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 21 363 347 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,305 10,714 3,476 3,272 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 298 456 204 290 
รวม 12,603 11,170 3,680 3,562 

 

 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,764 24,268 10,381 9,522 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 895 1,369 613 869 
รวม 34,659 25,637 10,994 10,391 

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินสด 428 99 330 - 
เงินฝากธนาคาร 189,376 173,419 120,070 101,377 
รวม 189,804 173,518 120,400 101,377 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 
0.38 ต่อปี 
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5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 51,520 46,758 15,030 30 
บวก: กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน      
  จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 722 (80) 18 - 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 52,242 46,678 15,048 30 
เงินฝากประจาํธนาคาร 37,012 43,245 26,857 40,655 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 89,254 89,923 41,905 40,685 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 10.1 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 0.1 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผือ่ขายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวดจาํนวน 0.1 ลา้นบาท  

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 172 4,279 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน - - 25 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 197 4,279 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 158,373 155,440 58,585 69,335 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  108,364 81,409 54,946 36,052 

 3 - 6 เดือน 9,806 8,959 7,313 7,975 

 6 - 12 เดือน 656 2,205 560 2,106 

 มากกวา่ 12 เดือน 741 568 744 573 

รวม 277,940 248,581 122,148 116,041 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,037) (1,091) (1,037) (1,091) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 276,903 247,490 121,111 114,950 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 276,903 247,490 121,308 119,229 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 23 6 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42,875 28,354 36,417 24,709 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 12,045 8,629 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 969 2,058 821 525 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 43,844 30,412 49,306 33,869 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 320,747 277,902 170,614 153,098 

7. เงนิฝากธนาคารที่มภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํไปคํ้ าประกนัวงเงินบตัรเครดิตสําหรับ      
เติมนํ้ ามนัและหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อยเพ่ือคํ้าประกนัการใช้
คลงัสินคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.3 
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8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 
2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั 

                   

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

                   

สดัส่วนเงินลงทุน 

                   

ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ              

รับในระหวา่งงวด/ปี 

 30 กนัยายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 กนัยายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 กนัยายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 กนัยายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส 54 ลา้นบาท 54 ลา้นบาท 99.99 99.99 53,998 53,998 36,192 26,339 

  (ประเทศไทย) จาํกดั         

Sun Express Logistics  0.7 ลา้นเหรียญ 0.7 ลา้นเหรียญ       

   Pte. Ltd. สิงคโปร์ สิงคโปร์ 70.00 70.00 290,637 290,637 37,532 - 

รวม     344,635 344,635 73,724 26,339 

 ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2560 บริษัทฯมี เงินปันผลค้างรับจาก  Sun Express Logistics Pte. Ltd. จํานวน             
11.1 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีในระหว่างงวด บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัดงักล่าว
เป็นจาํนวนเงิน 26.4 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือบริษทัยอ่ยคาดว่าจะจ่ายภายในเดือนธนัวาคม 2560 

9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  
สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 150,718 148,297 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,492 6,625 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (12,513) (11,395) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 145,692 143,527 
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10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560  
สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 258,843 4,620 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 746 736 
รายการปรับปรุง (680) (340) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (8,552) (335) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 250,357 4,681 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 86 49 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 108,932 83,041 40,144 33,277 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21 277 298 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,367 35,956 11,550 13,156 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 143,299 119,018 52,057 46,780 
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12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน    

2560 
31 ธนัวาคม   

2559 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,025 8,116 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (22) (193) 
รวม 2,003 7,923 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,984) (7,151) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี   
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 772 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงานของ
กิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 4 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 2,005 20 2,025 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (21) (1) (22) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1,984 19 2,003 
 

 (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 
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13. ภาษเีงนิได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,758 7,652 1,548 2,280 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (667) (147) 83 (133) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 5,091 7,505 1,631 2,147 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 21,615 15,971 4,839 5,250 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (1,976) (2,319) 251 (2,208) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 19,639 13,652 5,090 3,042 
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อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จํานวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ 
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
      ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (79) 191 (3) 263 
 (79) 191 (3) 263 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
      ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (160) 276 (3) 114 
 (160) 276 (3) 114 

14. กําไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั้ นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 27,950 23,736 651,900 608,902 0.04 0.04 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 6,630 5,567 651,900 608,902 0.01 0.01 

 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 77,728 49,415 651,900 608,902 0.12 0.08 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 93,255 40,002 651,900 608,902 0.14 0.07 

 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. เงนิปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   เงินปันผลจ่าย  
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 52.1 0.08 16 พฤษภาคม 2560 
รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2560 52.1  
เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

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

16. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ จัดการโลจิสตกิส์ 

รวมส่วนงาน       
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 161 124 85 370 - 370 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5 4 - 9 (9) - 

รวมรายได้ 166 128 85 379 (9) 370 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 34 37 20 91 - 91 
รายไดอ่ื้น      2 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (7) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (48) 

กําไรก่อนภาษเีงินได้      38 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (5) 

กําไรสําหรับงวด      33 
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อารยา คงสุนทร 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ จัดการโลจิสตกิส์ 

รวมส่วนงาน       
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 145 103 60 308 - 308 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 3 2 7 (7) - 

รวมรายได้ 147 106 62 315 (7) 308 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 45 29 7 81 - 81 
รายไดอ่ื้น      3 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (4) 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (45) 

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กําไรก่อนภาษเีงินได้      34 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (8) 

กําไรสําหรับงวด      26 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ จัดการโลจิสตกิส์ 

รวมส่วนงาน       
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 491 337 226 1,054 - 1,054 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9 14 5 28 (28) - 

รวมรายได้ 500 351 231 1,082 (28) 1,054 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 121 102 44 267 - 267 
รายไดอ่ื้น      4 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (21) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (140) 

กําไรก่อนภาษเีงินได้      110 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (19) 

กําไรสําหรับงวด      91 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ จัดการโลจิสตกิส์ 

รวมส่วนงาน    
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 336 187 164 687 - 687 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 3 5 10 (10) - 

รวมรายได้ 338 190 169 697 (10) 687 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 93 56 32 181 - 181 
รายไดอ่ื้น      6 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (13) 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (107) 

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กําไรก่อนภาษเีงินได้      66 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (14) 

กําไรสําหรับงวด      52 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2560 และ 31 ธันวาคม  2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน             
2.09 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

17.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและ      
สญัญาบริการระยะยาว อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานและ     
สญัญาบริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 23.4 22.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 18.2 21.7 
มากกวา่ 5 ปี 20.2 21.3 
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17.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 2.17 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 0.17 ลา้นบาท) และ 0.67 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร์ (31 ธนัวาคม 2559: 0.68 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

18. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน     
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใช ้
วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3  ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 52,242 - 52,242 

 
 
 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 15 - 15 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม        
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

19. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ Universal 
Worldwide Transportation Limited ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนจาํนวน 80,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วน                   
ร้อยละ 80 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด โดยวิธีการจ่ายชาํระดว้ยเงินสดคิดเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 
3.38 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 115.03 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัฯจะจ่ายชาํระค่าตอบแทน                 
ในส่วนแรกเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.17 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 39.85 ลา้นบาท                     
ณ วนัท่ีทาํรายการและส่วนท่ีเหลือบริษทัฯจะพิจารณาผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัดงักล่าว
จนถึงปี 2565 ซ่ึงมูลค่าของรายการอยู่ประมาณ 2.21 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 75.18     
ลา้นบาท 

20. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
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