
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
แบบยอ่ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เฉพาะกิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบใน
การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 



 

2 
 

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: 10 สิงหาคม 2561 



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 132,746            203,675            45,756              151,851            
เงินลงทุนชัว่คราว 5 138,537            97,731              78,238              50,225              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 6 402,845            299,999            235,666            139,735            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,958              6,524                4,065                2,004                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 697,086            607,929            363,725            343,815            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 2,100                2,100                2,100                2,100                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        398,009            344,635            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 135,714            143,327            136,120            144,067            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 244,892            248,664            9,842                8,178                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                        -                        5,719                4,899                
ค่าความนิยม 99,400              99,400              -                        -                        
ตน้ทุนซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่ประมาณการส่วนไดเ้สีย
   ในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 1.3 24,624              -                        -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,124                2,402                2,000                2,037                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 508,854            495,893            553,790            505,916            
รวมสินทรัพย์ 1,205,940         1,103,822         917,515            849,731            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 11 243,229            129,576            89,331              50,971              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 12 26                     768                   26                     768                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,446              10,929              1,918                1                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21,475              11,220              8,474                8,389                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 279,176            152,493            99,749              60,129              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 -                        14                     -                        14                     
หน้ีสินรอชาํระจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.3 13,519              -                        13,519              -                        
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,126              16,832              16,943              10,710              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 32,946              33,432              -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,437                1,285                1,437                1,285                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 66,028              51,563              31,899              12,009              
รวมหนีสิ้น 345,204            204,056            131,648            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 22,250              17,137              22,250              17,137              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 78,476              117,308            89,797              86,620              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,429                6,517                91                     107                   
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 778,884            814,691            785,867            777,593            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 81,852              85,075              -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 860,736            899,766            785,867            777,593            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,205,940         1,103,822         917,515            849,731            

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 429,183            355,702            219,901            172,709            
รายไดอ่ื้น 3 6,527                883                   1,248                2,076                
รวมรายได้ 435,710            356,585            221,149            174,785            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 331,186            271,600            174,725            145,453            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,685              14,417              9,770                6,418                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 48,238              32,555              17,014              16,204              
รวมค่าใช้จ่าย 392,109            318,572            201,509            168,075            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 43,601              38,013              19,640              6,710                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2)                      (54)                    (2)                      (54)                    
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 43,599              37,959              19,638              6,656                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (7,894)               (7,789)               (3,931)               (1,185)               
กําไรสําหรับงวด 35,705              30,170              15,707              5,471                

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 29,620              25,603              15,707              5,471                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,085                4,567                

35,705              30,170              
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 14
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05                  0.04                  0.02                  0.01                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 35,705              30,170              15,707              5,471                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,437                402                   -                        -                        
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 5 (155)                  190                   (164)                  -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 13 31                     (38)                    33                     -                        
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,313                554                   (131)                  -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 1,313                554                   (131)                  -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,018              30,724              15,576              5,471                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 30,933              26,157              15,576              5,471                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,085                4,567                

37,018              30,724              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 814,931            684,930            412,052            322,274            
รายไดเ้งินปันผล 3, 8 -                        -                        67,814              73,724              
รายไดอ่ื้น 3 7,954                2,011                1,454                4,563                
รวมรายได้ 822,885            686,941            481,320            400,561            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 632,172            513,457            327,030            264,116            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,489              24,284              16,637              12,504              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 97,536              76,478              41,650              33,724              
รวมค่าใช้จ่าย 752,197            614,219            385,317            310,344            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 70,688              72,722              96,003              90,217              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (19)                    (134)                  (19)                    (134)                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 70,669              72,588              95,984              90,083              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (12,922)             (14,548)             (5,744)               (3,459)               
กําไรสําหรับงวด 57,747              58,040              90,240              86,624              

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 48,231              49,778              90,240              86,624              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,516                8,262                

57,747              58,040              
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 14
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07                  0.08                  0.14                  0.13                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 57,747              58,040              90,240              86,624              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,011)               (251)                  -                        -                        
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 5 (96)                    407                   (20)                    -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 13 19                     (81)                    4                       -                        
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,088)               75                     (16)                    -                        
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,654)               -                        (4,654)               -                        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 13 931                   -                        931                   -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,723)               -                        (3,723)               -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (5,811)               75                     (3,739)               -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 51,936              58,115              86,501              86,624              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 42,420              49,853              86,501              86,624              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,516                8,262                

51,936              58,115              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)  

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

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ที่เป็นเงินตรา เงินลงทุนใน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุมของ รวม
และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตา่งประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 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 -                            -                     -                            49,778                   -                              -                            -                            -                            -                            49,778                   8,262                    58,040                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                     -                            -                            (251)                        326                       -                            -                            75                         75                         -                            75                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                     -                            49,778                   (251)                        326                       -                            -                            75                         49,853                   8,262                    58,115                   
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                     2,863                    (2,863)                   -                              -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                     -                            (52,147)                 -                              -                            -                            -                            -                            (52,147)                 (16,601)                 (68,748)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 325,950                 347,779          17,137                   77,387                   (2,916)                     262                       5,598                    3,732                    6,676                    774,929                 76,719                   851,648                 

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 -                            -                     -                            48,231                   -                              -                            -                            -                            -                            48,231                   9,516                    57,747                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                     -                            (3,723)                   (2,011)                     (77)                        -                            -                            (2,088)                   (5,811)                   -                            (5,811)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                     -                            44,508                   (2,011)                     (77)                        -                            -                            (2,088)                   42,420                   9,516                    51,936                   
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                     -                            -                            -                              -                            -                            -                            -                            -                            6,924                    6,924                    
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                     5,113                    (5,113)                   -                              -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                     -                            (78,227)                 -                              -                            -                            -                            -                            (78,227)                 (19,663)                 (97,890)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 325,950                 347,779          22,250                   78,476                   (5,719)                     818                       5,598                    3,732                    4,429                    778,884                 81,852                   860,736                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(กรรมการ)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ชูเดช คงสุนทร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า รวม รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก จดัสรรแลว้ - เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 325,950                 347,779                 14,274                  39,448                  -                              -                               727,451                 
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            86,624                  -                              -                               86,624                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                              -                               -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            86,624                  -                              -                               86,624                  
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            2,863                    (2,863)                   -                              -                               -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (52,147)                 -                              -                               (52,147)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 325,950                 347,779                 17,137                  71,062                  -                              -                               761,928                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 325,950                 347,779                 17,137                  86,620                  107                         107                           777,593                 
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            90,240                  -                              -                               90,240                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            (3,723)                   (16)                          (16)                           (3,739)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            86,517                  (16)                          (16)                           86,501                  
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            5,113                    (5,113)                   -                              -                               -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (78,227)                 -                              -                               (78,227)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 325,950                 347,779                 22,250                  89,797                  91                           91                             785,867                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 70,669              72,588              95,984              90,083              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14,144              14,144              8,502                7,815                
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 201                    (1)                      201                    (1)                      
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายซอฟทแ์วร์ -                        680                    -                        339                    
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        (136)                  -                        -                        
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (492)                  (123)                  (312)                  -                        
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) (4,543)               1,661                1,579                1,144                
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (625)                  361                    (625)                  424                    
   ดอกเบ้ียรับ (142)                  (342)                  (114)                  (298)                  
   เงินปันผลรับ -                        -                        (67,814)             (73,724)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 19                      134                    19                      134                    
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 79,231              88,966              37,420              25,916              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (17,393)             (69,495)             (65,436)             (46,229)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8,790)               (1,885)               (2,061)               (2,298)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 278                    (197)                  37                      (200)                  
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21,322              1,424                37,745              6,000                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,614)               1,079                85                      1,395                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 152                    152                    152                    152                    
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 72,186              20,044              7,942                (15,264)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (9,153)               (14,646)             (3,712)               (3,299)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 63,033              5,398                4,230                (18,563)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ข้ึน) 41                      (810)                  (28)                    6,799                
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิม่ข้ึน) -                        8,639                -                        (2,000)               
ซ้ืออุปกรณ์ (652)                  (7,217)               (296)                  (6,424)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,923)               (454)                  (1,923)               (444)                  
ดอกเบ้ียรับ 142                    347                    114                    311                    
เงินปันผลรับ -                        -                        38,358              48,976              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        136                    -                        -                        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 162,548            10,241              150,307            -                        
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (203,000)           -                        (178,000)           -                        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (3,275)               -                        (39,855)             -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (46,119)             10,882              (31,323)             47,218              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (756)                  (4,689)               (756)                  (4,689)               
ดอกเบ้ียจ่าย (19)                    (134)                  (19)                    (134)                  
เงินปันผลจ่าย (84,864)             (58,018)             (78,227)             (52,147)             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (85,639)             (62,841)             (79,002)             (56,970)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (2,204)               (249)                  -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (70,929)             (46,810)             (106,095)           (28,315)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 203,675            173,518            151,851            101,377            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 132,746            126,708            45,756              73,062              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        29,456              24,748              
   เงินปันผลคา้งจ่าย 12,869              10,730              -                        -                        
   หน้ีสินรอการชาํระจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13,519              -                        13,519              -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 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 

 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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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 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้ งหมด ทั้ งน้ี บริษทัฯได้จ่ายชาํระมูลค่าหุ้นด้วยเงินสด       
เป็นจาํนวนเงิน 39.86 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือบริษทัฯไดรั้บรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้
บญัชี “หน้ีสินรอชาํระจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย” ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บโอนหุ้นของ Universal 
Worldwide Transportation Limited จากผูข้าย โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายช่ือ          
ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัเดียวกนั 

 งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของ Universal Worldwide Transportation Limited               
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และกาํไรหรือขาดทุนตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี 
ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึกไวใ้นบัญชีค่าความนิยม   
อย่างไรก็ตาม มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือกิจการยงัคงแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ซ่ึงมิใช่      
มูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากยงัอยู่ระหว่างการประเมินราคาเพ่ือใช้ในการจัดสรรมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยด์งักล่าว โดยคาดว่าบริษทัฯจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ี
ซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง         
การรวมธุรกิจ ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดบ้นัทึกรายการบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือ
ธุรกิจในเบ้ืองตน้ โดยใช้การประมาณมูลค่าท่ีดีท่ีสุดสําหรับสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีท่ีรับมาจาก    
การวดัมูลค่าตามวิธีซ้ือ ซ่ึงบริษทัฯจะสรุปผลการบนัทึกบญัชีการซ้ือธุรกิจให้เสร็จส้ินภายในปี 2561 
และจาํนวนเงินของรายการท่ีบนัทึกไว ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลง  
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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 24,624  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 53,374  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัซ้ือบริษทัยอ่ย (36,580)  
 หน้ีสินรอชาํระจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (13,519)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 3,275  

ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยข้างต้นตั้ งแต่วัน ท่ี ซ้ือกิจการจนถึงวันท่ี  30 มิถุนายน  2561                     
มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 0.9 ลา้นบาทไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมแลว้ 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดหลกัการ 5 
ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ี
ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ          
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ      
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 
Sun Express Logistics Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
WICE Logistics (Hong Kong) Limited  บริษทัยอ่ย 
  (เดิมช่ือ “Universal Worldwide Transportation Limited”)  
Guangzhou WICE Logistics Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
   (เดิมช่ือ “Guangzhou Universal Worldwide Transportation  
  Limited”) 

 

 รายการธุรกิจท่ีสําคญัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1.4 1.9 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - - 1.4 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - - 0.4 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 0.4 0.4 0.4 0.4 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)   
  บริษทัยอ่ย - - 30,210 145 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 30,210 145 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 11)    
  บริษทัยอ่ย  - - 2,345 7,444 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  36 - 36 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  36 - 2,381 7,444 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 3.3 3.9 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 0.3 3.4 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 67.8 73.7 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 13.0 0.8 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 0.9 0.9 0.9 0.9 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2561 และ  2560 บริษัทฯและ        
บริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 13,934 9,957 6,299 3,461 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 207 299 207 205 
รวม 14,141 10,256 6,506 3,666 

 

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 27,014 21,459 11,903 6,905 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 414 597 414 409 
รวม 27,428 22,056 12,317 7,314 

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินสด 372 98 254 - 
เงินฝากธนาคาร 132,374 203,577 45,502 151,851 

รวม 132,746 203,675 45,756 151,851 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.25 ถึง 0.38 ต่อปี 

 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 125,345 84,401 76,035 48,030 
บวก: กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน      
    จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1,022 1,119 113 133 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 126,367 85,520 76,148 48,163 
เงินฝากประจาํธนาคาร 12,170 12,211 2,090 2,062 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 138,537 97,731 78,238 50,225 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - - 136 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 754 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 754 136 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 191,429 133,966 98,063 41,530 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  158,344 113,385 60,977 54,933 

 3 - 6 เดือน 8,405 14,474 5,072 13,477 

 6 - 12 เดือน 7,879 5,356 7,455 5,221 

 มากกวา่ 12 เดือน 417 364 435 366 

รวม 366,474 267,545 172,002 115,527 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (577) (376) (577) (376) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 365,897 267,169 171,425 115,151 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 365,897 267,169 172,179 115,287 
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อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 9 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,990 31,704 32,990 23,377 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 29,456 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,958 1,126 1,041 1,062 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 36,948 32,830 63,487 24,448 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 402,845 299,999 235,666 139,735 

7. เงนิฝากธนาคารที่มภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตสาํหรับเติมนํ้ ามนัและ
หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเพ่ือคํ้าประกนัการใชค้ลงัสินคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 17.4 

8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ             
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั 

                    

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

                  

สัดส่วนเงินลงทุน 

                   

ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                

รับในระหว่างงวด (ปี) 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถนุายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

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    - 53,374 - - - 

รวม     398,009 344,635 67,814 76,476 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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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 ล้านบาท  และได้รับโอนหุ้นของ Universal Worldwide Transportation Limited    
จากผูข้าย โดยบริษทัดงักล่าวได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัเดียวกนั ทั้ งน้ี      
ตามสัญญ าซ้ือ หุ้ น ดังก ล่ าวได้ระ บุ ว่ าบ ริษัทฯจะ จ่ายชําระ เงิน ส่ วน ท่ี เห ลือโดยคําน วณ             
จากผลการดําเนินงานท่ี เกิด ข้ึนจริงของบริษัทดังกล่าวจนถึง ปี  2565 แต่ไม่ เกินจํานวนเงิน              
2.21 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

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 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีเงินปันผลคา้งรับจาก Sun Express Logistics Pte. Ltd. จาํนวน             
29.5 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้ งน้ีในระหว่างงวด บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทั
ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 14.9 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือบริษทัยอ่ยคาดว่าจะจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม
และพฤศจิกายน 2561 

9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 143,327 144,067 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 652 296 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 185 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (8,449) (8,243) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 135,714 136,120 

 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 248,664 8,178 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,923 1,923 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (5,695) (259) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 244,892 9,842 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,345 68 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 215,267 100,995 79,103 36,086 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 - 36 7,376 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,926 28,581 7,847 7,441 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 243,229 129,576 89,331 50,971 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน    

2561 
31 ธนัวาคม   

2560 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 28 790 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (2) (8) 
รวม 26 782 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (26) (768) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี   

  ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 14 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ     
1 ถึง 4 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 28 - 28 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (2) - (2) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 26 - 26 

 

 (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 

 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ภาษเีงนิได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,872 8,393 3,909 1,046 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว 22 (604) 22 139 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,894 7,789 3,931 1,185 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 12,807 15,857 5,629 3,291 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว 115 (1,309) 115 168 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 12,922 14,548 5,744 3,459 

 

 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ 
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
      ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 31 (38) 33 - 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
      ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 19 (81) 4 - 
      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
       คณิตศาสตร์ประกนัภยั 931 - 931 - 

 950 (81) 935 - 

14. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 29,620 25,603 651,900 651,900 0.05 0.04 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 15,707 5,471 651,900 651,900 0.02 0.01 

 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 48,231 49,778 651,900 651,900 0.07 0.08 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 90,240 86,624 651,900 651,900 0.14 0.13 
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อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. เงนิปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ 

 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 78.2 0.12 16 พฤษภาคม 2561 

รวมเงินปันผลจ่าย  78.2   

เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 52.1 0.08 16 พฤษภาคม 2560 

รวมเงินปันผลจ่าย  52.1   

16. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

จัดหาระวาง  
การขนส่ง     
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่ง    
ทางอากาศ 

จัดการ          
โลจิสตกิส์ 

รวมส่วนงาน   
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุงและ    
ตดัรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 151 193 85 429 - 429 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6 16 - 22 (22) - 

รวมรายได้ 157 209 85 451 (22) 429 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 36 45 20 101 - 101 
รายไดอ่ื้น      7 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (7) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (57) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      44 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (8) 

กําไรสําหรับงวด      36 

 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 

จัดหาระวาง  
การขนส่ง     
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่ง     
ทางอากาศ 

จัดการ          
โลจิสตกิส์ 

รวมส่วนงาน   
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุงและ    
ตดัรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 178 106 72 356 - 356 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 5 3 10 (10) - 

รวมรายได้ 180 111 75 366 (10) 356 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 43 32 11 86 - 86 
รายไดอ่ื้น      1 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (7) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (42) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      38 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (8) 

กําไรสําหรับงวด      30 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

จัดหาระวาง  
การขนส่ง     
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่ง    
ทางอากาศ 

จัดการ          
โลจิสตกิส์ 

รวมส่วนงาน   
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุงและ    
ตดัรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 294 353 168 815 - 815 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9 22 - 31 (31) - 

รวมรายได้ 303 375 168 846 (31) 815 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 69 79 40 186 - 188 
รายไดอ่ื้น      8 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (14) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (111) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      71 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (13) 

กําไรสําหรับงวด      58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 

จัดหาระวาง  
การขนส่ง     
ทางเรือ 

จัดหาระวาง
การขนส่ง    
ทางอากาศ 

จัดการ          
โลจิสตกิส์ 

รวมส่วนงาน   
ทีร่ายงาน 

รายการปรับปรุงและ    
ตดัรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 331 213 141 685 - 685 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4 10 5 19 (19) - 

รวมรายได้ 335 223 146 704 (19) 685 

ผลการดาํเนินงาน        
กําไรของส่วนงาน 87 65 24 176 - 176 
รายไดอ่ื้น      2 
คา่เส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (14) 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (92) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      72 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (14) 

กําไรสําหรับงวด      58 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน             
0.05 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

17.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยได้เข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคาร
คลงัสินคา้และสญัญาบริการระยะยาว อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ     
สญัญาบริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 16.9 27.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14.7 15.1 
มากกวา่ 5 ปี 19.1 19.9 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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17.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อขายหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นกบั Universal Worldwide Transportation 
Limited เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัจาํนวน 80,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.3 อยา่งไรกต็าม ภายใตเ้ง่ือนไขบางประการท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือขายหุน้
ดงักล่าว บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระค่าตอบแทนในการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ซ่ึงคาํนวณจาก
ผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษัทดังกล่าวจนถึงปี 2565 แต่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะไม่เกิน
จาํนวนเงิน 2.21 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

17.4 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 2.1 ลา้นบาท และ 0.6 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ และ 1.4 ลา้น
ริงกิตมาเลเซีย (31 ธนัวาคม 2560: 2.1 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

18. สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย               

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
สกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 2.9 0.5 0.3 33.17 32.68 
เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง       -       - 0.5       - 4.18 4.18 
เหรียญสิงคโปร์       -       - 0.1       - 24.28 24.45 
เยนญ่ีปุ่น       -       - 1.8       - 0.30 0.29 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  อตัราแลกเปล่ียน    
ตามสญัญาของ  

 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสญัญา 
 (พนั) (บาทต่อ 1 หน่วย

เงินตราต่างประเทศ) 
 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 100 31.38 2 สิงหาคม 2561 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5 31.44 6 สิงหาคม 2561 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าข้างต้นจาํนวน 0.2 ล้านบาท หากบริษทัฯบันทึกสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศตาม             
มูลค่ายติุธรรม 

19. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน     
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้        
ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้ นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดับชั้ นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น            
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3  ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 126.4 - 126.4 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 76.1 - 76.1 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 85.5 - 85.5 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 48.2 - 48.2 

 

 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม        
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

20. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดท้าํการซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากกรรมการของบริษทัฯ
เพ่ือใชเ้ป็นสํานักงานสาขาของบริษทัฯคิดเป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯจ่ายชาํระเงินและ 
จดทะเบียนรับโอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวจากกรรมการของบริษทัฯเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้                 
ในวนัเดียวกนั 

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษทัย่อย (Sun Express Logistics Pte. 
Ltd.) เป็นจาํนวนเงิน 0.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นเงินปันผลรับในงวดท่ี 2 ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2561 

21. การอนุมตังิบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2561 
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