
 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
(เดิมช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั”) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ           
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะ
กิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่ง
กาล     ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2558 



บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,645                  80,841                  23,410                  38,818                  

เงินลงทุนชัว่คราว 4 36,266                  41,140                  45                         36                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 145,420                108,340                114,458                80,207                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,978                    2,347                    2,752                    2,088                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 224,309                232,668                140,665                121,149                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 1,081                    1,081                    1,081                    1,081                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            53,998                  53,998                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 142,769                123,702                137,795                122,345                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 109                       78                         37                         45                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,408                    540                       591                       361                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 529                       453                       180                       176                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 145,896                125,854                193,682                178,006                
รวมสินทรัพย์ 370,205                358,522                334,347                299,155                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 10 50,898                  37,600                  38,871                  28,169                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 14,692                  11,446                  14,633                  11,381                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,523                    4,633                    2,256                    -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,786                  8,422                    10,060                  6,439                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 81,899                  62,101                  65,820                  45,989                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 15,230                  12,249                  15,230                  12,222                  

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 9,535                    5,743                    5,231                    3,493                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 566                       207                       566                       207                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 25,331                  18,199                  21,027                  15,922                  

รวมหนีสิ้น 107,230                80,300                  86,847                  61,911                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 14

      หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
         (31 ธนัวาคม 2557: หุน้สามญั 20,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 225,000                208,000                225,000                208,000                

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

         (31 ธนัวาคม 2557: หุน้สามญั 20,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 225,000                208,000                225,000                208,000                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,327                    6,173                    7,327                    6,173                    

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,050                  53,573                  15,173                  23,071                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 9,598                    10,476                  -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 262,975                278,222                247,500                237,244                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 370,205                358,522                334,347                299,155                

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 174,550                   179,348                   129,044                   119,036                   
รายไดเ้งินปันผล 3, 7 -                               -                               -                               6,337                       
รายไดอ่ื้น 3 2,302                       1,389                       2,619                       1,186                       
รวมรายได้ 176,852                   180,737                   131,663                   126,559                   
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 130,165                   132,757                   99,962                     93,769                     
คา่ใชจ่้ายในการขาย 8,358                       7,183                       6,151                       5,398                       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 16,981                     14,938                     11,341                     11,447                     
รวมค่าใช้จ่าย 155,504                   154,878                   117,454                   110,614                   
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 21,348                     25,859                     14,209                     15,945                     
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (389)                         (677)                         (389)                         (677)                         
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 20,959                     25,182                     13,820                     15,268                     
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (5,118)                      (5,171)                      (3,189)                      (1,846)                      
กาํไรสําหรับงวด 15,841                     20,011                     10,631                     13,422                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (โอนกลบั) (493)                         228                          -                               -                               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 12 99                            (45)                           -                               -                               

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (394)                         183                          -                               -                               

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,449)                      -                               (916)                         -                               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 12 490                          -                               183                          -                               

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,959)                      -                               (733)                         -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด (2,353)                      183                          (733)                         -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 13,488                     20,194                     9,898                       13,422                     

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 13
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04                         0.05                         0.02                         0.04                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 346,333                   334,280                   256,402                   220,322                   
รายไดเ้งินปันผล 3, 7 -                               -                               34,861                     6,337                       
รายไดอ่ื้น 3 4,317                       2,922                       4,722                       2,620                       
รวมรายได้ 350,650                   337,202                   295,985                   229,279                   
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 264,161                   246,949                   205,161                   174,148                   
คา่ใชจ่้ายในการขาย 16,553                     18,565                     11,921                     11,462                     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 33,184                     27,575                     22,427                     21,768                     
รวมค่าใช้จ่าย 313,898                   293,089                   239,509                   207,378                   
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 36,752                     44,113                     56,476                     21,901                     
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (726)                         (1,078)                      (726)                         (1,078)                      
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 36,026                     43,035                     55,750                     20,823                     
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (8,657)                      (9,039)                      (4,982)                      (3,151)                      
กาํไรสําหรับงวด 27,369                     33,996                     50,768                     17,672                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (โอนกลบั) (1,098)                      506                          -                               -                               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 12 220                          (101)                         -                               -                               

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (878)                         405                          -                               -                               

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,449)                      -                               (916)                         -                               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 12 490                          -                               183                          -                               

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,959)                      -                               (733)                         -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด (2,837)                      405                          (733)                         -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 24,532                     34,401                     50,035                     17,672                     

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 13
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.06                         0.09                         0.12                         0.05                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 36,026                     43,035                     55,750                     20,823                     

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 6,304                       6,514                       5,513                       6,417                       

   คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 54                            -                               -                               -                               

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(โอนกลบั) (22)                           30                            -                               -                               

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (603)                         -                               (1,414)                      -                               

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,282)                      (22)                           (66)                           (22)                           

   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,343                       880                          822                          503                          

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (399)                         (930)                         74                            (327)                         

   ดอกเบ้ียรับ (115)                         (124)                         (60)                           (68)                           

   เงินปันผลรับ -                               -                               (34,861)                    (6,337)                      

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 726                          1,078                       726                          1,078                       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 42,032                     50,461                     26,484                     22,067                     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (36,431)                    (33,636)                    (34,024)                    (28,827)                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (631)                         (458)                         (664)                         (683)                         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (54)                           (422)                         (4)                             (127)                         

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,993                     11,144                     10,400                     9,847                       

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,364                       (12,295)                    3,621                       (8,746)                      

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 359                          -                               359                          -                               

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 20,632                     14,794                     6,172                       (6,469)                      

   จ่ายภาษีเงินได้ (7,925)                      (11,805)                    (2,774)                      (3,817)                      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 12,707                     2,989                       3,398                       (10,286)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิช่ือ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํธนาคารเพ่ิมข้ึน (9)                             (142)                         (9)                             (142)                         

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันลดลง -                               360                          -                               360                          

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (11,542)                    (12,664)                    (10,786)                    (12,568)                    

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (42)                           -                               -                               -                               

ดอกเบ้ียรับ 116                          127                          62                            70                            

เงินปันผลรับ -                               -                               34,861                     6,337                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 617                          -                               5,077                       442                          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (45,034)                    (11)                           (25,000)                    -                               

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 50,101                     10,022                     25,066                     10,022                     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (5,793)                      (2,308)                      29,271                     4,521                       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 17,000                     21,000                     17,000                     21,000                     

ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (7,605)                      (8,133)                      (7,572)                      (8,133)                      

ดอกเบ้ียจ่าย (726)                         (1,078)                      (726)                         (1,078)                      

เงินปันผลจ่าย (56,779)                    -                               (56,779)                    -                               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (48,110)                    11,789                     (48,077)                    11,789                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (41,196)                    12,470                     (15,408)                    6,024                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 80,841                     48,527                     38,818                     34,615                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 39,645                     60,997                     23,410                     40,639                     

-                           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือยานพาหนะภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 13,832                     18,662                     13,832                     18,662                     

   โอนจดัประเภทเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเป็น
      เงินลงทุนชัว่คราว -                               500                          -                               -                               

   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื่อ “บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน

จากการวดั ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกินทุนจากการ รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก มูลค่าเงินลงทุนใน รวมธุรกิจภายใต้ เปลี่ยนแปลงสดัส่วน องคป์ระกอบอื่น รวม

และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การควบคุมเดียวกนั การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 180,000                     5,395                         (2,106)                        366                                   5,598                         3,732                         9,696                         192,985                     

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                                 -                                 33,996                       -                                       -                                 -                                 -                                 33,996                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 405                                   -                                 -                                 405                            405                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 33,996                       405                                   -                                 -                                 405                            34,401                       

ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 21,000                       -                                 -                                 -                                       -                                 -                                 -                                 21,000                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 201,000                     5,395                         31,890                       771                                   5,598                         3,732                         10,101                       248,386                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 208,000                     6,173                         53,573                       1,146                               5,598                         3,732                         10,476                       278,222                     

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                                 -                                 27,369                       -                                       -                                 -                                 -                                 27,369                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 (1,959)                        (878)                                 -                                 -                                 (878)                           (2,837)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 25,410                       (878)                                 -                                 -                                 (878)                           24,532                       

ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 14) 17,000                       -                                 -                                 -                                       -                                 -                                 -                                 17,000                       

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                 1,154                         (1,154)                        -                                       -                                 -                                 -                                 -                                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                 -                                 (56,779)                      -                                       -                                 -                                 -                                 (56,779)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558 225,000                     7,327                         21,050                       268                                   5,598                         3,732                         9,598                         262,975                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(เดมิชื่อ “บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก เงินลงทุน องคป์ระกอบอื่น รวม
และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 180,000                     5,395                        (2,106)                       -                                -                                183,289                     
กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                17,672                       -                                -                                17,672                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                17,672                       -                                -                                17,672                       
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 21,000                       -                                -                                -                                -                                21,000                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2557 201,000                     5,395                        15,566                       -                                -                                221,961                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 208,000                     6,173                        23,071                       -                                -                                237,244                     
กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                50,768                       -                                -                                50,768                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                (733)                          -                                -                                (733)                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                50,035                       -                                -                                50,035                       
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14) 17,000                       -                                -                                -                                -                                17,000                       
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                1,154                        (1,154)                       -                                -                                -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                                (56,779)                     -                                -                                (56,779)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 225,000                     7,327                        15,173                       -                                -                                247,500                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 
1

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(เดิมช่ือ “บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจาํกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา    
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศ       
ทั้ งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงเป็นตัวแทนออกของ             
ดา้นพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้าํเขา้และผูส่้งออก ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 88/8 ถนนนนทรี 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์พื่อแปรสภาพของบริษทัฯจากบริษทั
จาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเปล่ียนช่ือบริษทัฯเป็น บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น             
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด  
ดังนั้ น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่        
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและ              
บริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ            
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม
อนุญาตใหกิ้จการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้      

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน          
อยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช ้      
แทนเน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27              
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการ
เก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับน้ีผู ้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ี เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย                      
ในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
จาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่า
ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการ
มาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการ   
ร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆ
ตอ้งพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการ
ควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint 
arrangement) หลงัจากนั้ น กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั้ นว่าเป็น               
การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุน
ใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ใหกิ้จการรับรู้ส่วนแบ่ง
ในสินทรัพย  ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกันตามส่วนท่ีตนมีสิทธิ                
ตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้
ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้             
เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการ           
ในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงาน      
ทางการเงินฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใด                
ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินฉบับน้ีและใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  
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2.   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก     
การนาํมาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามหมายเหตุ 1.4 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

ในระหวา่งงวด รายการธุรกิจท่ีสาํคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   -   - 0.9 1.2 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน   -   - 0.8 0.8 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ   -   -        - 6.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ   -   - 0.4 0.4 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์
   ไม่มีตวัตน 

- - 4.5 0.4 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
  (2557: ตามมูลค่าสุทธิทาง 
   บญัชี) 

รายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2.5 3.1        - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3.8 5.2        - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร - 0.9        - 0.9 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ       



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 0.4 - 0.4 - ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ         -   - 1.9 2.7 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน         -   - 2.3 1.5 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ         -   - 34.9 6.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ         -   - 1.1 0.4 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์         - - 4.5 0.4 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด  
   ไม่มีตวัตน        (2557: ตามมูลค่าสุทธิทาง 

   บญัชี) 
รายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5.4 7.0        - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 8.3 9.2       - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร - 1.2        - 1.2 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ       
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 0.9 - 0.9 - ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ                    
31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)    
 บริษทัยอ่ย - - 232 3,738 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,550 1,778 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,550 1,778 232 3,738 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)    
 บริษทัยอ่ย - - 872 865 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,209 1,150 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,209 1,150 872 865 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,619 4,822 2,538 2,104 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 616 167 334 115 
รวม 6,235 4,989 2,872 2,219 

 

 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,237 7,178 5,076 3,436 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 815 335 446 231 
รวม 12,052 7,513 5,522 3,667 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 35,887 39,672 - - 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
    เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 334 1,432 - - 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 36,221 41,104 - - 
เงินฝากประจาํธนาคาร 45 36 45 36 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 36,266 41,140 45 36 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผือ่ขายมูลค่าตามบญัชี 48,819,308 บาท และรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 1,281,700 บาท ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน ทั้งน้ี จาํนวนดังกล่าวได้รวมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวดจาํนวน 1,094,407 บาท  

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมูลค่า   
ตามบญัชี 10,000,000 บาทและรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 22,263 บาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวดจาํนวน 493 บาท  

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,550 1,733 163 135 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน - 45 - 31 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,550 1,778 163 166 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 58,362 53,870 40,160 35,779 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 48,152 30,272 39,321 20,599 
   3 - 6 เดือน 2,687 2,946 2,687 2,749 
   6 - 12 เดือน 2,409 766 2,278 711 
   มากกวา่ 12 เดือน 1,240 1,189 1,186 1,189 
รวม 112,850 89,043 85,632 61,027 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,235) (1,181) (1,181) (1,181) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั,     
   สุทธิ 111,615 87,862 84,451 59,846 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 113,165 89,640 84,614 60,012 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีอ่ื้น   
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 33 62 
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,148 18,654 29,668 16,577 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 36 3,510 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 107 46 107 46 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 32,255 18,700 29,844 20,195 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 145,420 108,340 114,458 80,207 

6. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯได้นําไปคํ้ าประกันวงเงินบตัรเครดิตสําหรับเติมนํ้ ามนัและ
หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.3 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 
2557 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
                 

ทุนเรียกชาํระแลว้ 
                

สดัส่วนเงินลงทุน 
                

ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ          
รับในระหวา่งงวด 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส         
   (ประเทศไทย) จาํกดั 54,000 54,000 99.99 99.99 53,998 53,998 34,861 6,337 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 123,702 122,345 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 25,374 24,618 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (14) (3,663) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (6,293) (5,505) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 142,769 137,795 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  
สรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 78 45 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 42 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (11) (8) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 109 37 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,209 1,150 108 101 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,970 31,595 27,581 24,480 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 764 764 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,719 4,855 10,418 2,824 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 50,898 37,600 38,871 28,169 

11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 31,476 25,040 31,417 24,948 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,554) (1,345) (1,554) (1,345) 
รวม 29,922 23,695 29,863 23,603 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (14,692) (11,446) (14,633) (11,381) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก     
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15,230 12,249 15,230 12,222 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1 ถึง 4 ปี  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                         
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 15,759 15,717 31,476 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (1,067) (487) (1,554) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 14,692 15,230 29,922 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 15,700 15,717 31,417 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (1,067) (487) (1,554) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 14,633 15,230 29,863 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                         
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 12,365 12,675 25,040 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (919) (426) (1,345) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 11,446 12,249 23,695 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 12,300 12,648 24,948 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (919) (426) (1,345) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
   ตามสญัญาเช่า 11,381 12,222 23,603 

12. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,374 5,689 3,364 2,184 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (256) (518) (175) (338) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 5,118 5,171 3,189 1,846 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,815 10,080 5,030 3,895 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (158) (1,041) (48) (744) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 8,657 9,039 4,982 3,151 

จํานวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ 
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
      ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 99 (45) - - 
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั 490 - 183 - 
 589 (45) 183 - 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
       ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 220 (101) - - 
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
        คณิตศาสตร์ประกนัภยั 490 - 183 - 
 710 (101) 183 - 

13. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รับ
จาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามัญท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง             
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 14 และได้ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามัญท่ีใช้ในการคาํนวณกําไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนํามา
เปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนว่า                
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั            
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,841 20,011 450,000 380,923 0.04 0.05 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,631 13,422 450,000 380,923 0.02 0.04 

 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั            
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 27,369 33,996 436,663 370,519 0.06 0.09 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 50,768 17,672 436,663 370,519 0.12 0.05 

14. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวันท่ี  13 มีนาคม  2558 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน          
ของบริษัทฯจากเดิม 208.0 ล้านบาท (หุ้นสามัญ  20,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น             
225.0 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 22,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
1,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนไวใ้ช้
ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนและไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการดงัน้ี 

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

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน  75,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 
150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19.1 

15. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   เงินปันผลจ่าย  
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 21.9 1.05 13 มีนาคม 2558 
เงินปันผลระหวา่งกาล  
   สาํหรับปี 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
   เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 34.9 0.08 22 พฤษภาคม 2558 

รวมเงินปันผลจ่าย  56.8  

16. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ 

บริหารจัดการ
สินค้า 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 104 36 34 174 - 174 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 2 2 (2) - 

รวมรายได้ 104 36 36 176 (2) 174 

ผลการดาํเนินงาน        
กาํไรของส่วนงาน 24 14 7 45 - 45 
รายไดอ่ื้น      2 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (3) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (23) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้      21 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (5) 

กาํไรสําหรับงวด      16 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ 

บริหารจัดการ
สินค้า 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 98 49 32 179 - 179 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 1 - 1 (1) - 

รวมรายได้ 98 50 32 180 (1) 179 

ผลการดาํเนินงาน        
กาํไรของส่วนงาน 21 18 9 48 - 48 
รายไดอ่ื้น      2 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (4) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (20) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้      25 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (5) 

กาํไรสําหรับงวด      20 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ 

บริหารจัดการ
สินค้า 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 211 69 66 346 - 346 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 3 3 (3) - 

รวมรายได้ 211 69 69 349 (3) 346 

ผลการดาํเนินงาน        
กาํไรของส่วนงาน 44 27 14 85 - 85 
รายไดอ่ื้น      4 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (6) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (46) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้      36 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (9) 

กาํไรสําหรับงวด      27 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางเรือ 

จัดหาระวางการ
ขนส่งทางอากาศ 

บริหารจัดการ
สินค้า 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 184 90 60 334 - 334 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 2 - 2 (2) - 

รวมรายได้ 184 92 60 336 (2) 334 

ผลการดาํเนินงาน        
กาํไรของส่วนงาน 41 35 15 91 - 91 
รายไดอ่ื้น      3 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (7) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (43) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้      43 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (9) 

กาํไรสําหรับงวด      34 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและสัญญา
บริการระยะยาว อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญา
บริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 2.4 2.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5.8 7.4 
มากกวา่ 5 ปี 23.3 22.0 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการอ่ืน 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาจา้งท่ีปรึกษากบับริษทัสองแห่งเพื่อช่วยดาํเนินการปรับโครงสร้างองคก์ร ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมีจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินจาํนวน 0.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 
0.7 ลา้นบาท) 

17.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.2 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17.4 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัย่อยในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องให้ชดใชค่้าเสียหายจากการรับขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ โดยบริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน           
3.1 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าบริษทัยอ่ยจะชาํระเงินให้แก่      
บริษทัดงักล่าวเสร็จส้ิน อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดฟ้้องแยง้ให้บริษทัดงักล่าวชาํระเงินทดรองในการเป็น
ตวัแทนจดัการขนส่งสินคา้จาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนั
ฟ้องจนกว่าบริษัทดังกล่าวจะชําระให้แก่บริษัทย่อยเสร็จส้ิน ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ        
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่า        
คาํพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

18. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะใช ้
วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3  ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  



…….……………………………....……… 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 36,221 - 36,221 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม        
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 19.1 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน   
จากเดิม  225.0 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ  450,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.50 บาท ) เป็น             
300.0 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุน 150,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไปเป็น
คร้ังแรก ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 

 19.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน       
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

20. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวัน ท่ี                    
11 สิงหาคม 2558 
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