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ส่ วนที่ 2.4
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
15.1

ผู้สอบบัญชีและสรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ตรวจสอบโดยสํานักงาน เอส เค เค ควอลิตี ้ เซอร์ วิส ซึ่งมีนายวิศิษฎ์ เฉลิมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4961 ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัท
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตรวจสอบโดยบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึง่ มีนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4521 เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ได้ แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันที่จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทภายหลังจากการควบ
บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินประหนึง่ ทําใหม่ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
รายงานของผู้สอบบัญชีตอ่ ข้ อมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม่ โดยบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึง่ มีนางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม่จดั ทําขึ ้นโดยฝ่ ายบริ หารเพื่อประกอบการยื่นคําขอเสนอขาย
หุ้นสามัญของบริ ษัทแก่บคุ คลภายนอกต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงผลกระทบ
ของการถือเงินลงทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และการควบบริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิส
เซส (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริ ษัท พร็ อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด และ บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด เป็ นบริ ษัทใหม่
(Amalgamation) โดยถือเสมือนหนึ่งว่าการถือเงินทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด นันได้
้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่จด
ทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด และการควบบริ ษัทได้ เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งได้ แสดง
ความเห็นว่าข้ อมูลทางการเงินประหนึง่ ทําใหม่ได้ ถกู จัดทําในสาระสําคัญตามเกณฑ์และข้ อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารกําหนดไว้
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตรวจสอบโดยบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งมีนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4521 เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ได้ แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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15.2

ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม - ประหนึ่งทําใหม่ /1
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
จํานวนเงิน ร้ อยละ

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมการ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ ้าประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

68,361,339
62,047,387
97,186,699
2,000,000
1,200,000
1,649,624
232,445,049

23.63
21.44
33.59
0.69
0.41
0.57
80.33

622,278
0.22
55,067,998 19.03
50,065
0.02
547,954
0.19
614,780
0.21
56,903,075 19.67
289,348,124 100.00

75,132,748
50,129,946
110,490,769
910,000
2,597,953
239,261,416

23.51 80,841,218
15.69 41,139,937
34.58 108,340,107
0.28
0.81
2,346,400
74.87 232,667,662

22.55
11.47
30.22
0.65
64.90

1,471,750
0.46
1,080,862
77,534,242 24.26 123,701,804
108,520
0.03
77,908
968,711
0.30
540,322
217,080
0.07
453,204
80,300,303 25.13 125,854,100
319,561,719 100.00 358,521,762

0.30
34.50
0.02
0.15
0.13
35.10
100.00

147,759,106
3,494,177

51.07
1.21

47,663,576
6,720,568

14.92
2.10

37,600,212
11,445,579

10.49
3.19

30,709
7,010,905
158,294,897

0.01
2.42
54.71

8,532,706
20,482,898
83,399,748

2.67
6.41
26.10

4,633,140
8,422,210

1.29
2.35
17.32

7,765,603
2,866,091
10,631,694
168,926,591

2.68
0.99
3.67
58.38

12,449,835
4,120,465
16,570,300
99,970,048

3.90
1.29
5.19
31.28

12,248,916
5,742,901
207,446

3.42
1.60
0.06
5.08
22.40
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม - ประหนึ่งทําใหม่ /1
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
15,000,000
5.18
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
15,000,000
5.18
76,712
0.03
กําไรสะสม - จัดสรรเพื่อทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม - ยังไม่ได้ จดั สรร
94,106,336 32.52
/2
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
1,046,117
0.36
/3
ส่วนได้ สว่ นเสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
10,192,368
3.52
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
120,421,533 41.62
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
289,348,124 100.00

180,000,000 56.33
180,000,000 56.33
5,394,788
1.69
30,098,335
9.42
4,098,548
1.28
219,591,671 68.72
319,561,719 100.00

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
จํานวนเงิน ร้ อยละ
208,000,000
208,000,000
6,173,088
53,572,564
10,475,706
278,221,358
358,521,762

58.02
58.02
1.72
14.94
2.92
77.60
100.00

หมายเหตุ: /1 ข้ อมูลทางการเงินประหนึง่ ทําใหม่จดั ทําขึ ้นโดยฝ่ ายบริหารและรายงานโดยผู้สอบบัญชี เพื่อประกอบการยื่นคําขอ
เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทแก่บคุ คลภายนอกต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยแสดงผลกระทบของการถือเงินลงทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และ
การควบบริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริ ษัท พร็ อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด และ
บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด เป็ นบริ ษัทใหม่ (Amalgamation) เสมือนหนึ่งว่าการถือเงินทุนร้ อยละ 60 ในบริ ษัท
ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (เดิม SUN ถือหุ้นโดยผู้มีอํานาจควบคุมกลุ่มเดียวกันกับของบริ ษัท) นัน้ ได้
เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด และการควบบริ ษัทได้ เกิดขึ ้นเมื่อวันที่
1 มกราคม 2555
/2

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
- ในปี 2555 คือ ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จํานวน 1.05 ล้ านบาท
- ในปี 2556 ประกอบด้ วย ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จํานวน 0.37 ล้ านบาท
และส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวน 3.73 ล้ านบาท เกิดจากบริ ษัทได้ ซื ้อ
เงินลงทุนส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 40 ของทุนของบริ ษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมซึง่ เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจใน
การควบคุมของบริ ษัทย่อย โดยมีสว่ นต่างระหว่างต้ นทุนการซื ้อเงินลงทุนกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย
- ในปี 2557 ประกอบด้ วย ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จํานวน 1.15 ล้ านบาท
และส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยจํานวน 3.73 ล้ านบาท และส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันจํานวน 5.60 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากบริ ษัทได้ ซื ้อเงินลงทุนจากผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทในอัตราร้ อยละ 60 ของทุนของบริ ษัทย่อย ซึ่งถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน โดยมีส่วนต่างระหว่างต้ นทุนการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิ ตามบัญชีของ
บริษัทย่อย

/3

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม คือ ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจในการควบคุมของบริ ษัทย่อยคิดเป็ น
ร้ อยละ 40 โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 จึงทําให้ ณ สิ ้นปี 2556
ไม่มีรายการดังกล่าวแล้ ว
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย:บาท)
รายได้ หลักจากการให้ บริ การ
ต้ นทุนการให้ บริ การ
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย (โอนกลับ)
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี
การแบ่ งปั นกําไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของผู้มสี ว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม/3
การแบ่ งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของผู้มสี ว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม/3

งบการเงินรวม - ประหนึ่งทําใหม่ /2
2555
2556
จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ
630,416,692 99.02 528,800,594 98.32
525,226,138 82.50 365,292,501 67.92
105,190,554 16.69/1 163,508,093 30.92/1
6,221,348
0.98 9,034,480
1.68
111,411,902 17.50 172,542,573 32.08
39,458,312
6.20 38,984,985
7.25
50,925,459
8.00 62,316,142 11.59
90,383,771 14.20 101,301,127 18.83
21,028,131
3.30 71,241,446 13.25
241,859
0.04
850,015
0.16
20,786,272
3.27 70,391,431 13.09
5,420,430
0.85 14,760,968
2.74
15,365,842
2.41 55,630,463 10.34

งบการเงินรวม
2557
จํานวนเงิน ร้ อยละ
670,202,699 99.03
497,072,550 73.45
173,130,149 25.83/1
6,568,976
0.97
179,699,125 26.55
34,719,460
5.13
64,329,933
9.51
99,049,393 14.64
80,649,732 11.92
1,767,444
0.26
78,882,288 11.66
16,440,697
2.43
62,441,591
9.23

281,680

0.04

(849,415)

-0.16

974,019

0.14

(56,336)
15,591,186

-0.01
2.45

169,883
54,950,931

0.03
10.22

(194,803)
63,220,807

-0.03
9.34

14,573,232
792,610
15,365,842

2.29
0.12
2.41

42,337,650
13,292,813
55,630,463

7.87
2.47
10.34

62,441,591
62,441,591

9.23
9.23

14,903,042
688,144
15,591,186

2.34
0.11
2.45

41,527,447
13,423,484
54,950,931

7.72
2.50
10.22

63,220,807
63,220,807

9.34
9.34

หมายเหตุ:/1 อัตราร้ อยละของกําไรขันต้
้ น คํานวณจากมูลค่ากําไรขันต้
้ น หารด้ วยรายได้ หลักจากการขายผลิตภัณฑ์ (ไม่รวม
รายได้ อื่นๆ) ซึง่ สอดคล้ องกับอัตรากําไรขันต้
้ นที่เปิ ดเผยในอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
/2
ข้ อมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม่จดั ทําขึ ้นโดยฝ่ ายบริ หารและรายงานโดยผู้สอบบัญชี เพื่อประกอบการยื่นคําขอ
เสนอขายหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท แก่ บุค คลภายนอกต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ โดยแสดงผลกระทบของการถือเงินลงทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท และการควบบริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริ ษัท พร็ อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์
จํากัด และ บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด เป็ นบริ ษัทใหม่ (Amalgamation) เสมือนหนึ่งว่าการถือเงินทุนในบริ ษัท
ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด นันได้
้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จํากัด และการควบบริษัทได้ เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
/3
ส่วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม คือ ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยของบริ ษัทย่อยคิดเป็ นร้ อย
ละ 40 โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ซึง่ ยังคงถือว่าผู้ถือหุ้นส่วน
ส่วนน้ อยดังกล่าวยังคงมีสว่ นในกําไรปี 2556 ของบริษัทย่อย
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม งบกระแสเงินสด
ประหนึ่งทําใหม่ /1
(หน่ วย: บาท)

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คลเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
กิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันลดลง
้
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมการลดลง
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งบการเงินรวม
2557

70,391,431

78,882,288

9,561,354
31
(1,946,414)
1,340,774
(970,396)
(377,650)
850,015
78,849,145

10,620,761
88,619
(514,018)
29,948
(22,263)
1,759,554
(507,024)
(274,149)
1,767,444
91,831,160

(11,527,770)
(948,329)
397,700
(12,078,399)

2,770,106
244,730
(317,920)
2,696,916

(100,893,293)
13,471,993
(86,400)
(87,507,700)
(20,736,954)
(6,509,845)

(10,176,267)
(12,060,688)
(137,118)
207,446
(22,166,626)
72,361,449
(20,106,676)

(27,246,799)

52,254,773

290,000
2,000,000

(35,974)
910,000
-

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

งบการเงินรวม ประหนึ่งทําใหม่ /1

งบกระแสเงินสด
(หน่ วย: บาท)
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ ้าประกันเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทย่อย
ซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชําระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริ ษัทย่อยโดยผู้ถือหุ้นเดิม
ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทย่อย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

หมายเหตุ:

/1

งบการเงินรวม

2556
(849,472)
(21,600,000)
(18,259,817)
(92,266)
369,571
47,014,442
(34,000,000)

2557
390,888
(38,125,660)
514,019
274,633
10,022,263
-

(25,127,542)

(26,049,831)

33,400,000
(33,400,000)
(5,823,377)
165,000,000
19,600,000
(850,015)
(101,043,444)
(17,737,414)

(14,137,908)
28,000,000
(1,767,444)
(5,985,000)
-

59,145,750
6,771,409
68,361,339
75,132,748/2

6,109,648
32,314,590
48,526,628/2
80,841,218

ข้ อมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม่จดั ทําขึ ้นโดยฝ่ ายบริ หารและรายงานโดยผู้สอบบัญชี เพื่อประกอบการยื่น
คําขอเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทแก่บคุ คลภายนอกต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยแสดงผลกระทบของการถือเงินลงทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยผู้ถือหุ้น
บริษัท และการควบบริ ษัท ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริ ษัท พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์
จํากัด และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด เป็ นบริ ษัทใหม่ (Amalgamation) เสมือนหนึ่งว่าการถือเงินทุนในบริ ษัท
ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด นันได้
้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จํากัด และการควบบริษัทได้ เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
/2
เงินสดปลายงวด ณ สิ ้นปี 2556 ไม่เท่ากับเงินสดต้ นงวด ณ ต้ นปี 2557 เนื่องจากสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทํา
ข้ อมูลประหนึ่งทําใหม่นนเสมื
ั ้ อนว่าบริ ษัทได้ ถือเงินลงทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในอัตรา
ร้ อยละ 60 มาโดยตลอด ดังนัน้ เมื่อบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เงิน
ปั นผลส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายออกไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย (40% ของเงินปั นผลจ่าย) และส่วนที่เหลือจะถูกจ่าย
ให้ แก่บริ ษัท (60% ของเงินปั นผลจ่าย) ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด
ส่งผลให้ เมื่อบริ ษัทจัดทํางบการเงินรวม บริ ษัทจะมีเงินสดเพิ่มขึน้ จากเงินปั นผลรับจากบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จํากัด
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหม่
2555/1
2556

อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2557

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชําระหนี ้
วงจรเงินสด

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.47
1.44
n/a/2
6.49
56
3.84
94
-38

2.87
2.83
-0.23
5.09
71
4.26
85
-14

3.75
3.71
1.68
6.13
59
14.72
25
34

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตราส่วนกําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

16.69%
3.34%
n/a/2
2.41%
12.76%

30.92%
13.47%
-38.25%
10.34%
32.72%

25.83%
12.03%
64.79%
9.23%
25.09%

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)

5.31%
39.69%
2.20

18.27%
98.33%
1.77

18.42%
72.61%
2.00

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (Fully Dilute) /5

1.40
n/a/2
n/a/2
0.00%
0.03

0.46
-23.40
-0.12
181.63%/3
0.09

0.29
41.94
0.87
44.69%/4
0.10

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
(บาท)

หมายเหตุ: /1 คํานวณจากงบการเงินประหนึง่ ทําใหม่ปี 2555 โดยไม่ได้ เฉลี่ยกับปี 2554 เนื่องจากปี 2554 เป็ นตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะบริ ษัท
/2
n/a ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากมิได้ จดั ทํางบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
/3
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจํานวน 101.04 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึง่ เป็ นการจ่ายผลประกอบการที่ผ่านมา (กําไรสะสม)
/4
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2557 จํานวน 5.99 ล้ านบาท (ระหว่างกาล) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 และจํานวน
21.92 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
/5
คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 300 ล้ านบาท โดยปรับมูลค่าที่ตราไว้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น
ส่วนที่ 2 หน้ า 95

