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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ              
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส      
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ     
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วม
วธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง              
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำยและเง่ือนไขท่ีระบุใหก้บัลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย ท ำให้
รำยกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดท่ี้ซบัซ้อน นอกจำกน้ีแนวโนม้ของกำร
น ำเขำ้ - ส่งออกในกลุ่มอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ และวสัดุก่อสร้ำงท่ีส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมกำรให้บริกำรน ำเขำ้ - ส่งออกท่ีเพิ่มมำกข้ึน ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญักบักำรตรวจสอบกำรเกิดข้ึนจริงของรำยไดแ้ละระยะเวลำในกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบใหม้ัน่ใจวำ่กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดด้ว้ยมูลค่ำและในเวลำท่ีเหมำะสมโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทั              
ออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยำ่งรำยกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรในระหวำ่งปีเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรใหบ้ริกำร และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดข้ึนช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

• สอบทำนใบลดหน้ีท่ีออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี   

• วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยได ้   
จำกกำรใหบ้ริกำรตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป  
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ค่าความนิยม 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมกิจกำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 4.7 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและอตัรำ
กำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยท่ี์จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯโดยกำรเปรียบเทียบขอ้
สมมติดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยในและภำยนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดใน
อดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงิน
สดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำรวเิครำะห์
ตน้ทุนทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของบริษทัฯและของอุตสำหกรรม รวมถึงปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญภำยใน
ส ำนกังำนฯเพื่อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่ำว ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
ดงักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำ       
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยเฉพำะอตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั              
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูล    
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน      
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                 
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง       
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน     
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก    
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด      
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิ                         
กำรตรวจสอบให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อ                
ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร    
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  
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• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 

พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 21 กุมภำพนัธ์ 2561 



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 203,674,781     173,517,882     151,850,528     101,377,389     

เงินลงทุนชวัคราว 8 97,730,576       89,922,941       50,225,092       40,684,533       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6, 9 299,999,488     277,901,546     139,735,257     153,098,303     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6,524,115         4,123,581         2,004,118         2,565,654         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 607,928,960     545,465,950     343,814,995     297,725,879     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 10 2,100,000         10,811,379       2,100,000         171,750            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       344,635,200     344,635,200     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 143,326,629     150,717,763     144,067,295     148,296,819     

ค่าความนิยม 99,400,479       99,400,479       -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 248,663,662     258,843,292     8,178,472         4,620,145         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 -                       -                       4,898,626         5,405,690         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,402,438         1,918,627         2,036,630         1,636,055         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 495,893,208     521,691,540     505,916,223     504,765,659     

รวมสินทรัพย์ 1,103,822,168  1,067,157,490  849,731,218     802,491,538     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6, 14 129,576,417     119,017,560     50,971,417       46,779,810       

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 767,579            7,151,333         767,579            7,151,333         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,928,612       15,179,142       1,476                7,641                

หนีสินหมุนเวียนอืน 11,219,844       12,465,586       8,389,241         10,804,850       

รวมหนีสินหมุนเวยีน 152,492,452     153,813,621     60,129,713       64,743,634       

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 13,699              772,246            13,699              772,246            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 16,831,776       13,673,256       10,709,785       8,542,605         

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 33,431,915       35,635,076       -                       -                       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,285,311         981,627            1,285,311         981,627            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 51,562,701       51,062,205       12,008,795       10,296,478       

รวมหนีสิน 204,055,153     204,875,826     72,138,508       75,040,112       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,949,750     325,949,750     325,949,750     325,949,750     

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,949,750     325,949,750     325,949,750     325,949,750     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 347,778,911     347,778,911     347,778,911     347,778,911     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 17,137,032       14,274,367       17,137,032       14,274,367       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 117,308,558     82,618,745       86,620,164       39,448,187       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,517,295         6,601,418         106,853            211                   

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 814,691,546     777,223,191     777,592,710     727,451,426     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 85,075,469       85,058,473       -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 899,767,015     862,281,664     777,592,710     727,451,426     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,103,822,168  1,067,157,490  849,731,218     802,491,538     

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 6 1,396,367,967  1,022,483,684  632,208,571     565,430,023     

รายไดเ้งินปันผล 6, 11 -                       -                       76,476,524       26,338,781       

รายไดอื้น 6 5,962,380         13,152,598       24,630,158       14,164,100       

รวมรายได้ 1,402,330,347  1,035,636,282  733,315,253     605,932,904     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 1,054,285,999  761,485,818     520,401,144     446,299,761     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 46,133,506       41,246,071       23,115,112       26,371,282       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 170,920,406     133,477,634     77,057,127       69,622,940       

รวมค่าใช้จ่าย 1,271,339,911  936,209,523     620,573,383     542,293,983     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 130,990,436     99,426,759       112,741,870     63,638,921       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (184,040)           (750,071)           (184,040)           (750,071)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 130,806,396     98,676,688       112,557,830     62,888,850       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (23,254,151)      (16,522,006)      (10,375,228)      (5,635,562)        

กาํไรสําหรับปี 107,552,245     82,154,682       102,182,602     57,253,288       

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 89,700,438       77,182,501       102,182,602     57,253,288       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,851,807       4,972,181         

107,552,245     82,154,682       

กาํไรต่อหุ้น 21

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.14                  0.12                  0.16                  0.09                  

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 651,899,500     619,710,466     651,899,500     619,710,466     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรสําหรับปี 107,552,245     82,154,682       102,182,602     57,253,288       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,043,643)        (2,664,443)        -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 1,199,295         (2,090,381)        133,197            (756,991)           

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 (239,775)           418,076            (26,555)             151,398            

รายการทีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (84,123)             (4,336,748)        106,642            (605,593)           

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั 16 -                       345,853            -                       (185,130)           

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 -                       (69,171)             -                       37,026              

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       276,682            -                       (148,104)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (84,123)             (4,060,066)        106,642            (753,697)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 107,468,122     78,094,616       102,289,244     56,499,591       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 89,616,315       73,122,435       102,289,244     56,499,591       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,851,807       4,972,181         

107,468,122     78,094,616       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)  

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

แปลงค่างบการเงิน จากการวดัมูลค่า จากการรวมธุรกิจ จากการเปลียนแปลง รวม รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ทีเป็น เงินลงทุน ภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอนื ผูถื้อหุน้ของ ควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัย่อย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัย่อย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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             

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                                 -                                 -                                 276,682                     (2,664,443)                   (1,672,305)                -                                 -                                 (4,336,748)                (4,060,066)                -                                 (4,060,066)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                 -                                 -                                 77,459,183               (2,664,443)                   (1,672,305)                -                                 -                                 (4,336,748)                73,122,435               4,972,181                  78,094,616               

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

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย

   เพมิขึนจากการซือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 80,086,292               80,086,292               

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 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             

กาํไรสําหรับปี -                                 -                                 -                                 89,700,438               -                                    -                                 -                                 -                                 -                                 89,700,438               17,851,807               107,552,245             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 (1,043,643)                   959,520                     -                                 -                                 (84,123)                     (84,123)                     -                                 (84,123)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                 -                                 -                                 89,700,438               (1,043,643)                   959,520                     -                                 -                                 (84,123)                     89,616,315               17,851,807               107,468,122             

โอนกาํไรสะสมทยีงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 18 -                                 -                                 2,862,665                  (2,862,665)                -                                    -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

เงินปันผลจ่าย 24 -                                 -                                 -                                 (52,147,960)              -                                    -                                 -                                 -                                 -                                 (52,147,960)              (17,834,811)              (69,982,771)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 325,949,750             347,778,911             17,137,032               117,308,558             (3,708,086)                   895,477                     5,597,942                  3,731,962                  6,517,295                  814,691,546             85,075,469               899,767,015             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

ส่วนเกินทุน

จากการวดั รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นทีออก มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอืน ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                            -                            -                            (148,104)               (605,593)                 (605,593)                  (753,697)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            57,105,184           (605,593)                 (605,593)                  56,499,591           

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 325,949,750         347,778,911         14,274,367           39,448,187           211                          211                           727,451,426         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 325,949,750         347,778,911         14,274,367           39,448,187           211                          211                           727,451,426         

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            102,182,602         -                               -                                102,182,602         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                            -                            -                            -                        106,642                   106,642                    106,642                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            102,182,602         106,642                   106,642                    102,289,244         

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 18 -                            -                            2,862,665             (2,862,665)            -                               -                                -                            

เงินปันผลจ่าย 24 -                            -                            -                            (52,147,960)          -                               -                                (52,147,960)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 325,949,750         347,778,911         17,137,032           86,620,164           106,853                   106,853                    777,592,710         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 130,806,396     98,676,688       112,557,830     62,888,850       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 27,949,156       24,164,334       15,636,895       14,641,980       

   โอนกลบัรายการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (715,784)           (197,184)           (715,784)           (12,141)             

   โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                       (42,621)             -                       -                       

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 307,474            (43,625)             101,231            -                       

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว (129,869)           (4,495,311)        -                       (2,827,818)        

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,158,520         3,378,374         2,167,180         2,488,381         

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 428,370            (802,404)           540,987            (438,966)           

   ดอกเบียรับ (608,354)           (1,209,742)        (509,236)           (1,181,402)        

   เงินปันผลรับ -                       -                       (76,476,524)      (26,338,781)      

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 184,040            750,071            184,040            750,071            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 161,379,949     120,178,580     53,486,619       49,970,174       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (21,628,342)      (63,427,938)      13,650,083       (57,197,257)      

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,400,534)        262,436            561,536            (256,620)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (483,811)           913,790            (400,575)           (26,021)             

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10,418,067       26,949,743       4,056,436         12,130,299       

   หนีสินหมุนเวียนอืน (1,245,742)        6,320,822         (2,415,609)        5,523,326         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                       (471,950)           -                       (392,950)           

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 303,684            359,288            303,684            359,288            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 146,343,271     91,084,771       69,242,174       10,110,239       

   จ่ายภาษีเงินได้ (29,947,617)      (20,234,758)      (9,900,883)        (8,268,886)        

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 116,395,654     70,850,013       59,341,291       1,841,353         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวลดลง 31,034,190       39,474,009       38,592,638       39,392,857       

เงินฝากประจาํทีมีภาระคาํประกนั (เพมิขึน) ลดลง 8,711,379         909,112            (1,928,250)        909,112            

ซืออาคารและอปุกรณ์ (9,125,364)        (9,469,905)        (10,950,702)      (9,227,171)        

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,942,078)        (7,796,167)        (4,354,546)        (5,055,513)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 373,832            2,717,290         238,318            2,650,000         

ดอกเบียรับ 566,958            1,297,289         532,167            1,268,949         

เงินปันผลรับ -                       -                       76,476,524       26,338,781       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 10,487,340       220,302,099     -                       182,590,705     

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (48,000,000)      (47,208,762)      (48,000,000)      (30,000)             

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (132,457,267)    -                       (145,318,600)    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (7,893,743)        67,767,698       50,606,149       93,519,120       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (7,142,301)        (14,567,882)      (7,142,301)        (14,540,882)      

ดอกเบียจ่าย (184,040)           (750,071)           (184,040)           (750,071)           

เงินปันผลจ่าย (69,982,770)      (41,996,192)      (52,147,960)      (41,996,192)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (77,309,111)      (57,314,145)      (59,474,301)      (57,287,145)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (1,035,901)        (2,224,080)        -                       -                       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึสุทธิ 30,156,899       79,079,486       50,473,139       38,073,328       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 173,517,882     94,438,396       101,377,389     63,304,061       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 203,674,781     173,517,882     151,850,528     101,377,389     

-                       -                       -                       -                       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซือยานพาหนะและอปุกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                       76,280              -                       76,280              

   ซือบริษทัยอ่ยโดยวิธีการแลกเปลียนหุน้สามญั -                       (145,318,600)    -                       (145,318,600)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนาใน     
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศทั้งทาง
ทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงเป็นตวัแทนออกของด้านพิธีการ
ศุลกากรให้กบัผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี         
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ  ากัด (มหาชน)               
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด             
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

         ไทย 99.99 99.99 

 

 

 

 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
Sun Express Logistics Pte. Ltd. รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

สิงคโปร์ 70.00 70.00 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรม     
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ    
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกันกับนโยบาย      
การบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก     
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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อารยา คงสุนทร 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี     
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั    
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษทัย่อยบนัทึก         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้           
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน             
เม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย
ของปี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน เม่ือมีการจ าหน่าย              
เงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

4.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

  อาคารและสถานท่ีจอดรถบรรทุกและวางตูสิ้นคา้  20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5  ปี 
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   3 - 5  ปี 
  ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

 5  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิด        
ค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า    
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.6     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบ     
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่าย
และวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อยค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์ดงัน้ี 

                 อายกุารใหป้ระโยชน ์

  ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้  25  ปี 
  สิทธ์ิในการซ้ือหุน้เพิ่ม  4  ปี 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 5  ปี 

4.7 ค่ำควำมนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ              
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด)      
หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯ   
จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุน     
จากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ      
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย     
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  
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 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ       
ดอ้ยค่าและจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด
ลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขาย บริษทัฯใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อ
กับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย       
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึง
ประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนด
ระยะเวลา 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร   
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า       
ภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี    
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี           
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง     
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน     
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า     
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี              
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี          
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ    
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ี     
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                                  
เฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)   

บริษทัยอ่ย  - - 145 12,914 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 145 12,914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 13.0 9.7 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 22.6 8.7 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 76.5 26.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 2.0 1.7 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 5.6 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด  
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 5.7 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 12.1 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 1.9 1.9 1.9 1.9 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
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  (หน่วย: พนับาท) 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                                  
เฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)    

บริษทัยอ่ย  - - 7,444 326 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  - 21 - 21 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 21 7,444 347 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 46,122 38,379 13,970 13,295 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,193 1,540 817 1,183 
รวม 47,315 39,919 14,787 14,478 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 98 99 - - 
เงินฝากธนาคาร 203,577 173,419 151,851 101,377 
รวม 203,675 173,518 151,851 101,377 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี 
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8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560   2559 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 84,401 46,758 48,030 30 
บวก: ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน      
  จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1,119 (80) 133 - 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 85,520 46,678 48,163 30 
เงินฝากประจ าธนาคาร 12,211 43,245 2,062 40,655 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 97,731 89,923 50,225 40,685 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขาย    
มูลค่าตามบัญชี 10.3 ล้านบาท (2559: 215.8 ล้านบาท) และรับรู้ก าไรจากการขายจ านวน 0.1 ล้านบาท 
(2559: 4.5 ลา้นบาท) ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี จ  านวนดงักล่าวไดร้วมก าไรท่ีโอนมาจากรายการ
ก าไรจากการว ัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างปี                    
จ  านวน 0.1 ลา้นบาท (2559: 1.9 ลา้นบาท) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 136 4,279 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 136 4,279 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 133,966 155,440 41,530 69,335 

คา้งช าระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  113,385 81,409 54,933 36,052 

 3 - 6 เดือน 14,474 8,959 13,477 7,975 

 6 - 12 เดือน 5,356 2,205 5,221 2,106 

 มากกวา่ 12 เดือน 364 568 366 573 

รวม 267,545 248,581 115,527 116,041 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (376) (1,091) (376) (1,091) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 267,169 247,490 115,151 114,950 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 267,169 247,490 115,287 119,229 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9 6 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,704 28,354 23,377 24,709 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 8,629 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,126 2,058 1,062 525 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 32,830 30,412 24,448 33,869 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 299,999 277,902 139,735 153,098 

10. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตส าหรับเติม
น ้ ามนัและหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อค ้ าประกันการใช้
คลงัสินคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25.3 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2560 และ 2559              
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั 
                                          

ทุนเรียกช าระแลว้ 
                                    

สดัส่วนเงินลงทุน 
                                            

ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ          
รับในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส         
  (ประเทศไทย) จ  ากดั 54 ลา้นบาท 54 ลา้นบาท 99.99 99.99 53,998 53,998 36,192 26,339 
Sun Express Logistics  0.7 ลา้นเหรียญ 0.7 ลา้นเหรียญ       
   Pte. Ltd. สิงคโปร์ สิงคโปร์ 70.00 70.00 290,637 290,637 40,284 - 

รวม     344,635 344,635 76,476 26,339 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรัทฯมีมติอนุมติัแผนปรับโครงสร้างของบริษัท 
ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด โดยให้บริษัทย่อยดังกล่าวหยุดให้บริการแก่ลูกค้าตั้ งแต่ว ันท่ี                      
31 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป เพื่อโอนยา้ยกลุ่มลูกคา้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมาใหบ้ริษทัฯ 

12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ีจอด            
รถบรรทุกและ
วางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 23,800 53,773 7,392 5,169 7,889 116,660 2,156 216,839 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - - 6,809 2,063 7,478 - - 16,350 
ซ้ือเพ่ิม - - 198 836 1,966 6,546 - 9,546 
จ าหน่าย - - - (65) - (33) - (98) 
โอนจดัประเภท - - - - - - (2,156) (2,156) 
ผลต่างจากการแปลงค่า         
   งบการเงิน - - (272) (57) (298) - - (627) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 23,800 53,773 14,127 7,946 17,035 123,173 - 239,854 
ซ้ือเพ่ิม - - 4,322 1,475 1,061 5,351 - 12,209 
จ าหน่าย - - (1,108) (1,325) (1,453) (5,818) - (9,704) 
ผลต่างจากการแปลงค่า         
   งบการเงิน - - (92) (30) (103) - - (225) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 23,800 53,773 17,249 8,066 16,540 122,706 - 242,134 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ีจอด            
รถบรรทุกและ
วางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 18,006 7,043 3,726 3,952 24,314 - 57,041 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - - 6,757 1,639 7,407 -  15,803 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,689 148 666 1,389 12,118 - 17,010 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี         
   จ  าหน่าย - - - (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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,688 956 844 1,520 10,612 - 16,620 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี         
   จ  าหน่าย - - (1,108) (968) (1,038) (3,619) - (6,733) 
ผลต่างจากการแปลงค่า         
   งบการเงิน - - (92) (23) (100) - - (215) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 23,383 13,434 5,779 12,819 43,392 - 98,807 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 23,800 33,078 449 2,020 4,597 86,774 - 150,718 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 23,800 30,390 3,815 2,287 3,721 79,314 - 143,327 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2559 (10.4 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  17,010 
2560 (9.6 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  16,620 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ี            

จอดรถบรรทุก
และวางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 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 

 จ าหน่าย - - - - - - (2,156) (2,156) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 23,800 53,773 6,482 4,479 8,350 115,255 - 212,139 
ซ้ือเพ่ิม - - 4,322 919 907 4,802 - 10,950 
จ าหน่าย - - - - - (863) - (863) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 23,800 53,773 10,804 5,398 9,257 119,194 - 222,226 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ี            

จอดรถบรรทุก
และวางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 18,006 5,936 2,971 3,045 19,504 - 49,462 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,688 949 385 1,336 9,822 - 15,180 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย - - - - - (863) - (863) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 23,383 7,012 3,736 5,594 38,434 - 78,159 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 23,800 33,078 419 1,128 4,092 85,780 - 148,297 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 23,800 30,390 3,792 1,662 3,663 80,760 - 144,067 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2559 (8.3 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 14,380 
2560 (8.5 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 15,180 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 40.4 ลา้นบาท (2559: 45.2 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว                
แต่ยงัใช้งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 
33.49 ลา้นบาท (2559: 27.8 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16.11 ลา้นบาท 2559: 11.9 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ความสัมพนัธ์

ของกลุ่มลูกคา้ 
สิทธ์ิในการ         
ซ้ือหุน้เพิ่ม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:     
ราคาทุน 253,950 4,367 9,047 267,364 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (16,286) (1,546) (868) (18,700) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 237,664 2,821 8,179 248,664 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ความสัมพนัธ์

ของกลุ่มลูกคา้ 
สิทธ์ิในการ         
ซ้ือหุน้เพิ่ม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
รวม 

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

 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสัมพนัธ์

ของกลุ่มลูกคา้ 
สิทธ์ิในการ         
ซ้ือหุน้เพิ่ม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:     
ราคาทุน - - 9,046 9,046 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - - (868) (868) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 8,178 8,178 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:     
ราคาทุน - - 5,031 5,031 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - - (411) (411) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 4,620 4,620 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 258,843 390 4,620 320 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 4,526 7,796 4,355 5,056 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  - 258,317 - - 
จ าหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (2,583) (2,650) - (2,650) 
ค่าตดัจ าหน่าย (11,440) (7,154) (457) (262) 
รายการปรับปรุง (682) - (340) - 
โอนจดัประเภทสินทรัพย ์ - 2,144 - 2,156 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 248,664 258,843 8,178 4,620 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 68 49 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 100,995 83,041 36,086 33,277 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21 7,376 298 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 28,581 35,956 7,441 13,156 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 129,576 119,018 50,971 46,780 
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15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 790 8,116 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (8) (193) 
รวม 782 7,923 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (768) (7,151) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี 
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 772 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 4 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 775 15 790 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (7) (1) (8) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 768 14 782 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7,332 784 8,116 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (181) (12) (193) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7,151 772 7,923 
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16. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 13,673 11,113 8,543 6,263 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,998 3,125 2,084 2,334 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 323 253 205 154 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
        ดา้นประชากรศาสตร์ - (249) - (142) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
         ทางการเงิน - 284 - 129 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุง     
      จากประสบการณ์ - (381) - 198 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (162) (472) (122) (393) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
   ปลำยปี 

 
16,832 

 
13,673 

 
10,710 

 
8,543 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,217 1,080 921 850 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,104 2,298 1,368 1,638 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 3,321 3,378 2,289 2,488 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จ านวนประมาณ 1.54 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 0.68 ลา้นบาท) (2559: จ านวน 0.16 ลา้น
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ  านวน 0.12 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 5 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ปี) (2559: 6 ปี งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 6 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (0.77) 0.84 (0.48) 0.51 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.86 (0.79) 0.53 (0.49) 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
   จ านวนพนกังาน 

 
(0.84) 

 
0.37 

 
(0.52) 

 
0.19 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 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 
   จ านวนพนกังาน 

 
(0.76) 

 
0.32 

 
(0.47) 

 
0.17 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.30 - 2.40 2.30 - 2.40 2.40 2.40 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5 5 5 5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวน
พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0 - 34 0 - 34 0 - 34 0 - 34 
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17. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากเดิม 300.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 
325.95 ล้านบาท (หุ้นสามัญ  651,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ     
เพิ่มทุน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นการช าระค่าตอบแทนในการเข้าซ้ือ         
หุ้นสามัญของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท ทั้ งน้ี  บริษัทฯได้จดทะเบียน       
เพิ่มทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น 325.95 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 และบริษทัฯจ่าย
ช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย        
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ยรายการ
ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
   ของพนกังาน 

 
194,751 

 
158,469 

 
113,725 

 
102,053 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,219 24,164 15,637 14,642 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 24,775 23,948 12,003 18,951 
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20. ภำษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 25,697 19,584 9,895 7,495 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
   ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,443) (3,062) 480 (1,859) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 23,254 16,522 10,375 5,636 

จ านวนภาษี เงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ                   
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)                                         
  จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (240) 418 (27) 151 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัก าไรขาดทุนจาก    
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (69) - 37 

 (240) 349 (27) 188 
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รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบญัชีกบัค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 130,780 98,677 112,558 62,889 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 17, 20 ร้อยละ 17, 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 26,018 20,679 22,512 12,578 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 239 - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,901 550 2,678 212 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (4) (1,884) - (27) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ (3,218) - (15,295) (5,268) 
อ่ืนๆ (2,443) (3,062) 480 (1,859) 

รวม (2,764) (4,396) (12,137) (6,942) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 23,254 16,522 10,375 5,636 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง               
มูลค่าเงินลงทุน - 16 - - 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 75 219 75 219 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4 4 1 1 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,323 2,735 2,142 1,709 
ค่าเช่ารอตดัจ่าย 257 196 257 196 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ 2,450 3,281 2,450 3,281 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,109 6,451 4,925 5,406 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง                     
มูลค่าเงินลงทุน 224 - 27 - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ 39,317 42,086 - - 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,541 42,086 27 - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (33,432) (35,635) 4,898 5,406 
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21. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
ก าไรส าหรับปี 

จ านวนหุ้นสามญั                           
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 89,700 77,183 651,900 619,710 0.14 0.12 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
ก าไรส าหรับปี 

จ านวนหุ้นสามญั                       
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 102,183 57,253 651,900 619,710 0.16 0.09 

22. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทการให้บริการ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานคือส่วนงานจดัหา
ระวางการขนส่งทางเรือ ส่วนงานจดัหาระวางการขนส่งทางอากาศและส่วนงานโลจิสติกส์  
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 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค ์   
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายได้ ก าไร และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง     
ทำงอำกำศ โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุงและ
ตัดรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 634 466 296 1,396 - 1,396 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 14 18 9 41 (41) - 

รวมรำยได้ 648 484 305 1,437 (41) 1,396 

ผลกำรด ำเนินงำน          
ก ำไรของส่วนงำน 171 135 45 351 - 351 
รายไดอ่ื้น      6 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย     (28) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (198) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้      131 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (23) 

ก ำไรส ำหรับปี      108 

       
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน       

สินทรัพยส่์วนกลาง      1,104 

รวมสินทรัพย์      1,104 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 

 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง     
ทำงอำกำศ โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุงและ
ตัดรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน          
ก ำไรของส่วนงำน 148 93 31 272 - 272 
รายไดอ่ื้น      13 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย     (24) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (161) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้      99 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (17) 

ก ำไรส ำหรับปี      82 

       
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน       

สินทรัพยส่์วนกลาง      1,067 

รวมสินทรัพย์      1,067 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

ขอ้มูลรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกซ่ึงก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 298,213 215,028 
ประเทศสิงคโปร์ 268,844 145,895 
ประเทศจีน 163,935 197,440 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 149,136 145,265 
ประเทศอ่ืนๆ 516,240 318,856 
รวม 1,396,368 1,022,484 
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(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และสิทธิตามสัญญาประกนัภยั)   

ประเทศไทย 495,186 510,606 
ประเทศสิงคโปร์ 707 11,086 
รวม 495,893 521,692 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใด    
ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทิสโก้ จ  ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจ านวน 2.9 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.12 ล้านบาท) (2559: 2.9 ล้านบาท งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 1.88 ลา้นบาท) 

24. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   เงินปันผลจ่าย  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 42.0 0.07 10 พฤษภาคม 2559 
รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2559 42.0 0.07  
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   เงินปันผลจ่าย  
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 52.1 0.08 16 พฤษภาคม 2560 
รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2560 52.1 0.08  

25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

25.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 0.65 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
การซ้ือซอฟตแ์วร์เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ (2559: 1.82 ลา้นบาท) 

25.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและ      
สัญญาบริการระยะยาว อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและ     
สัญญาบริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2560 2559 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 27.5 22.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15.1 21.7 
มากกวา่ 5 ปี 19.9 21.3 

25.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจ านวน 2.1 ล้านบาทและ 0.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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26. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วย              
มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย             
หน่วยลงทุน - 85.52 - 85.52 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย             
หน่วยลงทุน - 46.68 - 46.68 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย             
หน่วยลงทุน - 48.16 - 48.16 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย             
หน่วยลงทุน - 0.03 - 0.03 
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27. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

27.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกัน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน                   
และเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน               
การควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษัทฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุด     
ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าและ              
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและ
เงินให้กูย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม ่(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 204 - 204 0.15 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว 61 - - 37 98 0.35 - 1.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 300 300 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 2 - - - 2 0.35 - 1.00 

 63 - 204 337 604  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 130 130 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 - - - 1 4.29 - 11.07 

 1 - - 130 131  
 

 (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) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 174 - 174 0.15 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว 43 - - 47 90 0.35 - 1.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 278 278 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 - - - 11 0.35 - 1.00 

 54 - 174 325 553  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 119 119 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7 1 - - 8 4.29 - 11.07 

 7 1 - 119 127  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 152 - 152 0.25 - 0.38 
เงินลงทุนระยะสั้น 50 - - - 50 0.90 - 1.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 140 140 - 
 50 - 152 140 342  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 51 51 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 - - - 1 4.29 - 11.07 

 1 - - 51 52  
 

 (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) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 101 - 101 0.25 - 0.38 
เงินลงทุนระยะสั้น 41 - - - 41 0.90 - 1.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 153 153 - 
 41 - 101 153 295  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 47 47 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7 1 - - 8 4.29 - 11.07 

 7 1 - 47 55  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการให้บริการหรือรับบริการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  
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บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.9 1.8 0.3 0.4 32.68 35.83 

27.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

28. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั            
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.23:1 และ 
0.24:1 ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.09:1 และ 0.10:1 ตามล าดบั)  

29.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษทัฯได้ด าเนินการซ้ือหุ้นสามญัของ Universal Worldwide Transportation 
Limited จ านวน 80,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ
จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดตามมติอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ทั้งน้ี 
บริษทัฯได้จ่ายช าระมูลค่าหุ้นในส่วนแรกด้วยเงินสดเป็นจ านวน 1.17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 
39.86 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุ้นของ Universal Worldwide Transportation Limited จากผูข้าย โดยบริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุน้แลว้ในวนัเดียวกนั 

 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 ของบริษทัฯเพื่อขออนุมติัการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นเงินสด
ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 78.23 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชี
ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 
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