
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)            และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกต            
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัของ Universal Worldwide 
Transportation Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จาํนวน 80,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 เหรียญฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมด 
ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ วนัซ้ือกิจการ 

 

 

อรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2561 



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 203,856             203,675             126,063             151,851             
เงินลงทุนชัว่คราว 5 109,616             97,731               50,387               50,225               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 358,144             299,999             214,326             139,735             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,003               6,524                 6,912                 2,004                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 681,619             607,929             397,688             343,815             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 2,100                 2,100                 2,100                 2,100                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        384,490             344,635             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 139,723             143,327             140,150             144,067             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 247,600             248,664             9,817                 8,178                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                        -                        5,708                 4,899                 
ค่าความนิยม 99,400               99,400               -                        -                        
ตน้ทุนซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่ประมาณการส่วนไดเ้สีย
   ในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 1.3 11,105               -                        -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,016                 2,402                 1,836                 2,037                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 501,944             495,893             544,101             505,916             
รวมสินทรัพย์ 1,183,563          1,103,822          941,789             849,731             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 195,179             129,576             66,687               50,971               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 12 27                      768                    27                      768                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,349               10,929               223                    1                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,054               11,220               8,813                 8,389                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 229,609             152,493             75,750               60,129               
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 7                        14                      7                        14                      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,267               16,832               16,153               10,710               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 33,375               33,432               -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,361                 1,285                 1,361                 1,285                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 52,010               51,563               17,521               12,009               
รวมหนีสิ้น 281,619             204,056             93,271               72,138               
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950             325,950             325,950             325,950             
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950             325,950             325,950             325,950             
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 347,779             347,779             347,779             347,779             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17,137               17,137               17,137               17,137               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 132,196             117,308             157,430             86,620               
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,116                 6,517                 222                    107                    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 826,178             814,691             848,518             777,593             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 75,766               85,075               -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 901,944             899,766             848,518             777,593             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,183,563          1,103,822          941,789             849,731             

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 3, 15 385,748            329,228            192,151            149,565            
รายไดเ้งินปันผล 3, 8 -                        -                        67,814              73,724              
รายไดอ่ื้น 3 1,427                1,128                206                    2,487                
รวมรายได้ 387,175            330,356            260,171            225,776            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการให้บริการ 3 300,986            241,857            152,305            118,663            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,804                9,867                6,867                6,086                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 49,298              43,923              24,636              17,520              
รวมค่าใช้จ่าย 360,088            295,647            183,808            142,269            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27,087              34,709              76,363              83,507              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (17)                    (80)                    (17)                    (80)                    
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27,070              34,629              76,346              83,427              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (5,028)               (6,759)               (1,813)               (2,274)               
กําไรสําหรับงวด 22,042              27,870              74,533              81,153              

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 18,611              24,175              74,533              81,153              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,431                3,695                

22,042              27,870              
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 14
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.03                   0.04                   0.11                   0.12                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 22,042              27,870              74,533              81,153              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,448)               (653)                  -                        -                        
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 5 59                      217                    144                    -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 13 (12)                    (43)                    (29)                    -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,401)               (479)                  115                    -                        
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,654)               -                        (4,654)               -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 13 931                    -                        931                    -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,723)               -                        (3,723)               -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (7,124)               (479)                  (3,608)               -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,918              27,391              70,925              81,153              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 11,391              23,696              70,925              81,153              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,527                3,695                

14,918              27,391              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)  

ผลตา่งจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
แปลงคา่งบการเงิน จากการวดัมูลคา่ จากการรวม จากการเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ที่เป็นเงินตรา เงินลงทุนใน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุม รวม
และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตา่งประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 325,950                 347,779          14,274                   82,619                   (2,665)                     (64)                        5,598                    3,732                    6,601                    777,223                 85,058                   862,281                 
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                     -                            24,175                   -                              -                            -                            -                            -                            24,175                   3,695                    27,870                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                     -                            -                            (653)                        174                       -                            -                            (479)                      (479)                      -                            (479)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                     -                            24,175                   (653)                        174                       -                            -                            (479)                      23,696                   3,695                    27,391                   
เงินปันผลจ่าย -                            -                     -                            -                            -                              -                            -                            -                            -                            -                            (5,659)                   (5,659)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 325,950                 347,779          14,274                   106,794                 (3,318)                     110                       5,598                    3,732                    6,122                    800,919                 83,094                   884,013                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 325,950                 347,779          17,137                   117,308                 (3,708)                     895                       5,598                    3,732                    6,517                    814,691                 85,075                   899,766                 
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                     -                            18,611                   -                              -                            -                            -                            -                            18,611                   3,431                    22,042                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                     -                            (3,723)                   (3,448)                     47                         -                            -                            (3,401)                   (7,124)                   -                            (7,124)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                     -                            14,888                   (3,448)                     47                         -                            -                            (3,401)                   11,487                   3,431                    14,918                   
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                     -                            -                            -                              -                            -                            -                            -                            -                            6,923                    6,923                    
เงินปันผลจ่าย -                            -                     -                            -                            -                              -                            -                            -                            -                            -                            (19,663)                 (19,663)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 325,950                 347,779          17,137                   132,196                 (7,156)                     942                       5,598                    3,732                    3,116                    826,178                 75,766                   901,944                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(กรรมการ)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ชูเดช คงสุนทร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวดั รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 325,950                 347,779                 14,274                   39,448                   -                               -                                727,451                 
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             81,153                   -                               -                                81,153                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                               -                                -                             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             81,153                   -                               -                                81,153                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 325,950                 347,779                 14,274                   120,601                 -                               -                                808,604                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 325,950                 347,779                 17,137                   86,620                   107                          107                           777,593                 
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             74,533                   -                               -                                74,533                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             (3,723)                    115                          115                           (3,608)                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             70,810                   115                          115                           70,925                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 325,950                 347,779                 17,137                   157,430                 222                          222                           848,518                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 27,070              34,629              76,346              83,427              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,068                7,039                4,267                3,906                
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 144                    14                      144                    14                      
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายซอฟทแ์วร์คอมพวิเตอร์ -                        681                    -                        339                    
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (176)                  (123)                  -                        -                        
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบัรายการ) (5,333)               831                    789                    572                    
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 15                      591                    (7)                      525                    
   ดอกเบ้ียรับ (145)                  (198)                  (140)                  (187)                  
   เงินปันผลรับ -                        -                        (67,814)             (73,724)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17                      80                      17                      80                      
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 28,660              43,544              13,602              14,952              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 25,893              (31,956)             (45,487)             (17,500)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,165                (4,779)               (4,908)               (4,931)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 387                    3                        201                    -                        
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (25,783)             1,321                16,043              3,470                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,193)               588                    424                    737                    
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 76                      76                      76                      76                      
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 31,205              8,797                (20,049)             (3,196)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (2,958)               (4,174)               (1,498)               (1,555)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 28,247              4,623                (21,547)             (4,751)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิม่ข้ึน (ลดลง) 1,229                (7,604)               (18)                    (1)                      
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิม่ข้ึน) ลดลง -                        8,639                -                        (2,000)               
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (480)                  (5,248)               (221)                  (4,477)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,768)               (444)                  (1,768)               (444)                  
ดอกเบ้ียรับ 33                      3                        28                      1                        
เงินปันผลรับ -                        -                        38,358              48,976              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 12,121              10,119              -                        -                        
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (25,000)             -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (3,275)               -                        (39,855)             -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (17,140)             5,465                (3,476)               42,055              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (747)                  (2,607)               (748)                  (2,607)               
ดอกเบ้ียจ่าย (17)                    (80)                    (17)                    (80)                    
เงินปันผลจ่าย (6,637)               (5,659)               -                        -                        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (7,401)               (8,346)               (765)                  (2,687)               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (3,525)               (650)                  -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 181                    1,092                (25,788)             34,617              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 203,675            173,518            151,851            101,377            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 203,856            174,610            126,063            135,994            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        29,456              24,748              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1

บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิลาํเนา             
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศ             
ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงเป็นตวัแทนออกของ         
ดา้นพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 88/8 ถนนนนทรี    
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2560 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 
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 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
Universal Worldwide Transportation Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ งในเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจาํนวน 80,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญดอลลาร์
ฮ่องกงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมด 

 เม่ื อ วัน ท่ี  9 พฤศ จิก ายน  2560 บ ริษัท ฯ ได้ทํ าสั ญ ญ า ซ้ื อข าย หุ้ น กับ  Universal Worldwide 
Transportation Limited โดยในสัญญาระบุว่าการไดม้าในหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวในสัดส่วน   
ร้อยละ 80 ของหุ้นสามญัทั้ งหมด จะจ่ายชาํระค่าตอบแทนแบ่งเป็นสองส่วนโดยส่วนแรกบริษทัฯ     
จะจ่ายชาํระค่าตอบแทนในการไดม้าของหุน้สามญัจาํนวน 80,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 39.86 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ีทาํรายการโอนหุ้นสามญัดงักล่าว และส่วนท่ีเหลือบริษทัฯจะพิจารณาจ่ายเพ่ิมเติมจากผลการ
ดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษัทดังกล่าวจนถึงปี 2565 แต่ไม่เกินจาํนวนเงิน 2.21 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี  4 มกราคม  2561 บริษัทฯได้ด ําเนินการซ้ือหุ้นสามัญของ Universal Worldwide 
Transportation Limited จาํนวน 80,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 80 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ่้ายชาํระมูลค่าหุ้นดว้ยเงินสดเป็น
จาํนวนเงิน 39.86 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้ของ Universal Worldwide Transportation Limited จาก
ผูข้าย โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุน้แลว้ในวนัเดียวกนั 

 งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของ Universal Worldwide Transportation Limited               
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และกาํไรหรือขาดทุนตั้ งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ทั้ งน้ี 
ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึกไวใ้นบัญชีค่าความนิยม   
อยา่งไรก็ตาม มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือกิจการยงัคงแสดงตามมูลค่าตามบญัชี ซ่ึงมิใช่มูลค่า
ยุติธรรมเน่ืองจากยงัอยู่ระหว่างการประเมินราคาเพ่ือใช้ในการจดัสรรมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ดังกล่าว โดยคาดว่าบริษทัฯจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือ
กิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวม
ธุรกิจ  
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มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ Universal Worldwide Transportation 
Limited  ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,580 36,580 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 84,414 84,414 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,644 7,644 
อุปกรณ์ 185 185 
รวมสินทรัพย ์ 128,823 128,823 

หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 91,715 91,715 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  1,170 1,170 

      รวมหน้ีสิน 92,885 92,885 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 35,938 35,938 

สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 80  
สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 28,750  
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 11,105  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 39,855  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัซ้ือบริษทัยอ่ย (36,580)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 3,275  

ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยขา้งตน้ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีผลขาดทุน
จากการดาํเนินงานจาํนวน 1.6 ลา้นบาทไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมแลว้ 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 4

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับ     
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน     
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้
กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน  
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน
ปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 
Sun Express Logistics Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
Universal Worldwide Transportation Limited บริษทัยอ่ย 

 รายการธุรกิจท่ีสําคญัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 

  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1.9 2.0 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 0.3 2.0 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 67.8 73.7 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 6.5 0.4 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 0.5 0.5 0.5 0.5 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)   
  บริษทัยอ่ย - - 30,712 145 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 30,712 145 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 11)    
  บริษทัยอ่ย  - - 4,367 7,444 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  - - 34 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 4,401 7,444 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 13,080 11,502 5,604 3,444 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     
   และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 207 298 207 204 
รวม 13,287 11,800 5,811 3,648 
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4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินสด 468 98 314 - 
เงินฝากธนาคาร 203,388 203,577 125,749 151,851 

รวม 203,856 203,675 126,063 151,851 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.25 ถึง 0.38 ต่อปี 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 97,456 84,401 48,030 48,030 
บวก: กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน      
    จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1,178 1,119 277 133 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 98,634 85,520 48,307 48,163 
เงินฝากประจาํธนาคาร 10,982 12,211 2,080 2,062 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 109,616 97,731 50,387 50,225 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 166 136 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 1,090 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,256 136 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 151,527 133,966 75,941 41,530 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  148,687 113,385 55,357 54,933 

 3 - 6 เดือน 12,845 14,474 9,968 13,477 

 6 - 12 เดือน 5,200 5,356 5,195 5,221 

 มากกวา่ 12 เดือน 421 364 427 366 

รวม 318,680 267,545 146,888 115,527 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (520) (376) (520) (376) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 318,160 267,169 146,368 115,151 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 318,160 267,169 147,624 115,287 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 9 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,237 31,704 36,213 23,377 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 29,456 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,747 1,126 1,033 1,062 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 39,984 32,830 66,702 24,448 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 358,144 299,999 214,326 139,735 
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7. เงนิฝากธนาคารที่มภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตสาํหรับเติมนํ้ ามนัและ
หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเพ่ือคํ้าประกนัการใชค้ลงัสินคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 16.3 

8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ             
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั 

                    

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

                  

สัดส่วนเงินลงทุน 

                   

ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                

รับในระหว่างงวด (ปี) 

 31 มีนาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

31 มีนาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

31 มีนาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

31 มีนาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

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

บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส 54 ลา้นบาท 54 ลา้นบาท 99.99 99.99 53,998 53,998 23,427 36,192 

  (ประเทศไทย) จาํกดั         

Sun Express Logistics  0.7 ลา้นเหรียญ 0.7 ลา้นเหรียญ       

   Pte. Ltd. สิงคโปร์ สิงคโปร์ 70.00 70.00 290,637 290,637 44,387 40,284 

WICE Logistics         

  (Hong Kong) Limited         

  (เดิมช่ือ “Universal    

    Worldwide 

        

   Transportation  1.0 ลา้นเหรียญ        

    Limited”) ดอลลาร์ฮ่องกง - 80.00    - 39,855 - - - 

รวม     384,490 344,635 67,814 76,476 

เม่ื อว ัน ท่ี  4 มกราคม  2561 บ ริษัทฯได้ด ํา เนิ นการ ซ้ื อ หุ้ นสามัญ ของ  Universal Worldwide 
Transportation Limited จาํนวน 80,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 80 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้ งหมด ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายชาํระมูลค่าหุ้นในส่วนแรกดว้ย     
จาํนวนเงิน 39.86 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้ของ Universal Worldwide Transportation Limited จาก
ผูข้าย โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัเดียวกนั ทั้ งน้ี ตาม
สัญญาซ้ือหุ้นดงักล่าวไดร้ะบุว่าบริษทัฯจะจ่ายชาํระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือโดยคาํนวณจากการผล
ดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษัทดังกล่าวจนถึง ปี 2565 แต่ไม่เกินจาํนวนเงิน 2.21 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2561 Universal Worldwide Transportation Limited ได้ดาํเนินการเปล่ียนช่ือ
บ ริษัท เป็น  “WICE Logistics (Hong Kong) Limited” ทั้ ง น้ี  บ ริษัทย่อยของบ ริษัทดังก ล่ าวได้
ดาํเนินการเปล่ียนช่ือบริษทัจากเดิม “Guangzhou Universal Worldwide Transportation Limited” เป็น 
“Guangzhou WICE Logistics Limited” 

 ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีเงินปันผลค้างรับจาก Sun Express Logistics Pte. Ltd. จาํนวน             
29.5 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้ งน้ีในระหว่างงวด บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทั
ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 14.9 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือบริษทัยอ่ยคาดว่าจะจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม
และพฤศจิกายน 2561 

9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 143,327 144,067 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 365 221 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 300 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (4,236) (4,138) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (33) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 139,723 140,150 

10. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  
สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 248,664 8,178 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,768 1,768 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,832) (129) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 247,600 9,817 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,367 68 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 170,581 100,995 55,600 36,086 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 34 7,376 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,598 28,581 6,686 7,441 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 195,179 129,576 66,687 50,971 

12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม   

2560 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 38 790 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (4) (8) 
รวม 34 782 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (27) (768) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี   

  ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 14 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ     
1 ถึง 4 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 30 8 38 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (3) (1) (4) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 27 7 34 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 775 15 790 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (7) (1) (8) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 768 14 782 

13. ภาษเีงนิได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,935 7,464 1,720 2,245 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
 ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว 93 (705) 93 29 

ค่าใช้จ่ายเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 5,028 6,759 1,813 2,274 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผือ่ขาย (12) (43) (29) - 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 931 - 931 - 

 919 (43) 902 - 

14. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 18,611 24,175 651,900 651,900 0.03 0.04 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 74,533 81,153 651,900 651,900 0.11 0.12 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

จัดหาระวาง  
การขนส่ง     
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่งทาง

อากาศ โลจิสตกิส์ 
รวมส่วนงาน   
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุงและ    
ตดัรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 143 160 83 386 - 386 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3 6 - 9 (9) - 

รวมรายได้ 146 166 83 395 (9) 386 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 33 34 20 87 - 87 
รายไดอ่ื้น     1 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย     (7) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (54) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้     27 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5) 

กําไรสําหรับงวด     22 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

จัดหาระวาง  
การขนส่ง     
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่งทาง

อากาศ 
             

โลจิสตกิส์ 
รวมส่วนงาน   
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุงและ    
ตดัรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 153 107 69 329 - 329 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 5 2 9 (9) - 

รวมรายได้ 155 112 71 338 (9) 329 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 44 33 13 90 - 90 
รายไดอ่ื้น     1 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย     (7) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (49) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้     35 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7) 

กําไรสําหรับงวด     28 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน             
0.8 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

16.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและ      
สญัญาบริการระยะยาว อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ     
สญัญาบริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 23.0 27.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16.4 15.1 
มากกวา่ 5 ปี 19.5 19.9 

16.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อขายหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นกบั Universal Worldwide Transportation 
Limited เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัจาํนวน 80,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 อยา่งไรก็ตาม ภายใตเ้ง่ือนไขบางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้น
ดงักล่าว บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระค่าตอบแทนในการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ซ่ึงคาํนวณจาก
ผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษัทดังกล่าวจนถึงปี 2565 แต่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะไม่เกิน
จาํนวนเงิน 2.21 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

16.4 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน 2.1 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ และ 1.4 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
(31 ธันวาคม  2560: 2.1 ล้านบาท  และ 0.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพัน        
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน     
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใช ้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3  ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 98,634 - 98,634 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 48,307 - 48,307 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม        
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

19.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผล
จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.12 บาทหรือคิดเป็น
จาํนวนเงิน 97.07 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2561 

20. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
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