
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 



 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบใน กำรจดัท ำและ
น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก      
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้      
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกำยน 2562 



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 179,237             208,225             66,356               46,339               
เงินลงทุนชัว่คราว 5 102,916             101,010             75,049               91,124               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 539,592             442,460             198,245             189,414             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2,982                 9,395                 8,750                 -                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 32,992               34,720               12,452               9,988                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 857,719             795,810             360,852             336,865             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 2,100                 2,100                 2,100                 2,100                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        412,547             453,047             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 88                      -                        - -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 234,428             223,529             143,791             156,899             
ค่าความนิยม 139,842             139,842             -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 246,067             256,174             9,210                 9,722                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                        -                        6,202                 5,263                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,188                 2,347                 4,188                 579                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 626,713             623,992             578,038             627,610             
รวมสินทรัพย์ 1,484,432          1,419,802          938,890             964,475             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

…….……………………………....………
อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 5,481                 -                    -                    -                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 376,425             326,622             53,050               76,687               
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 13 20,905               21                      -                        -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 4,005                 4,005                 3,984                 4,005                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,886               15,550               -                        13                      
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3 20,439               9,581                 9,369                 9,457                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 443,141             355,779             66,403               90,162               
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 48,723               226                    -                        -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,464                 7,213                 4,274                 7,213                 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 45,059               43,071               45,059               43,071               
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 24,041               18,151               22,949               16,992               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 34,089               36,578               -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,132                 1,589                 1,786                 1,589                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 162,508             106,828             74,068               68,865               
รวมหนีสิ้น 605,649             462,607             140,471             159,027             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

…….……………………………....………
อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950             325,950             325,950             325,950             
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      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 27,738               22,250               27,738               22,250               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 84,821               126,438             96,452               109,305             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,153)               1,369                 500                    164                    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 782,135             823,786             798,419             805,448             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 96,648               133,409             -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 878,783             957,195             798,419             805,448             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,484,432          1,419,802          938,890             964,475             

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

…….……………………………....………
อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

………….…….………………....………
ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 590,714           486,668           188,715           219,944           
รายไดอ่ื้น 3 -                       3,861               1,263               901                  
รวมรายได้ 590,714           490,529           189,978           220,845           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 492,008           385,147           152,059           177,511           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,215               11,072             7,517               8,301               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 59,301             48,763             18,041             17,637             
รวมค่าใช้จ่าย 559,524           444,982           177,617           203,449           
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 31,190             45,547             12,361             17,396             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (168)                 -                       -                       -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 31,022             45,547             12,361             17,396             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,764)              (1,604)              (745)                 (1,104)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29,258             43,943             11,616             16,292             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (8,122)              (6,916)              (2,339)              (3,390)              
กําไรสําหรับงวด 21,136             37,027             9,277               12,902             

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 27,541             30,764             9,277               12,902             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,405)              6,263               

21,136             37,027             
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04                 0.05                 0.01                 0.02                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 21,136             37,027             9,277               12,902             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,569)              (1,051)              -                       -                       
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 300                  (744)                 194                  165                  
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (60)                   149                  (39)                   (33)                   
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,329)              (1,646)              155                  132                  
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (3,329)              (1,646)              155                  132                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,807             35,381             9,432               13,034             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 24,260             29,118             9,432               13,034             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,453)              6,263               

17,807             35,381             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 1,609,435        1,301,599        601,550           631,996           
เงินปันผลรับ 3, 8 -                       -                       64,347             67,814             
รายไดอ่ื้น 3 9,840               11,815             3,828               2,355               
รวมรายได้ 1,619,275        1,313,414        669,725           702,165           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,357,016        1,017,319        503,218           504,541           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 25,400             33,561             23,177             24,938             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 183,796           146,299           59,688             59,287             
รวมค่าใช้จ่าย 1,566,212        1,197,179        586,083           588,766           
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 53,063             116,235           83,642             113,399           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (168)                 -                       -                       -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 52,895             116,235           83,642             113,399           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,420)              (1,623)              (2,229)              (1,123)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 48,475             114,612           81,413             112,276           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (14,161)            (19,838)            (4,033)              (9,134)              
กําไรสําหรับงวด 34,314             94,774             77,380             103,142           

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 48,616             78,995             77,380             103,142           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (14,302)            15,779             

34,314             94,774             
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07                 0.12                 0.12                 0.16                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 34,314             94,774             77,380             103,142           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (6,145)              (3,062)              -                       -                       
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 719                  (840)                 421                  145                  
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (144)                 168                  (85)                   (29)                   
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,570)              (3,734)              336                  116                  
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                       (4,654)              -                       (4,654)              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                       931                  -                       931                  
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       (3,723)              -                       (3,723)              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (5,570)              (7,457)              336                  (3,607)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 28,744             87,317             77,716             99,535             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 43,094             71,538             77,716             99,535             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (14,350)            15,779             

28,744             87,317             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)  

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ีส่วน
แปลงค่างบการเงิน จากการวดัมูลค่า จากการรวม จากการเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วนของ ไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ที่เป็นเงินตรา เงินลงทุนใน ธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ของ อาํนาจควบคุม รวม
ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                            -                -                            78,995              -                              -                            -                            -                            -                            78,995              15,779                  94,774              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                -                            (3,723)               (3,062)                     (672)                      -                            -                            (3,734)                   (7,457)               -                            (7,457)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                -                            75,272              (3,062)                     (672)                      -                            -                            (3,734)                   71,538              15,779                  87,317              
เพิ่มขี้นจากการเพิ่มทุน -                            -                -                            -                        -                              -                            -                            -                            -                            -                        3,500                    3,500                
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษทัยอ่ย -                            -                -                            -                        -                              -                            -                            -                            -                            -                        6,923                    6,923                
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                5,113                    (5,113)               -                              -                            -                            -                            -                            -                        -                            -                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                -                            (78,227)             -                              -                            -                            -                            -                            (78,227)             (19,663)                 (97,890)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 325,950                347,779    22,250                  109,240            (6,770)                     223                       5,598                    3,732                    2,783                    808,002            91,614                  899,616            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 325,950                347,779    22,250                  126,438            (8,124)                     163                       5,598                    3,732                    1,369                    823,786            133,409                957,195            
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                -                            48,616              -                              -                            -                            -                            -                            48,616              (14,302)                 34,314              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                -                            -                        (6,097)                     575                       -                            -                            (5,522)                   (5,522)               (48)                        (5,570)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                -                            48,616              (6,097)                     575                       -                            -                            (5,522)                   43,094              (14,350)                 28,744              
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                5,488                    (5,488)               -                              -                            -                            -                            -                            -                        -                            -                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                -                            (84,745)             -                              -                            -                            -                            -                            (84,745)             (22,411)                 (107,156)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 325,950                347,779    27,738                  84,821              (14,221)                   738                       5,598                    3,732                    (4,153)                   782,135            96,648                  878,783            

-                        -            -                        -                    -                        -                    -                        -                    
-                        -            -                        -                    -                        -                    -                        -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(กรรมการ)
อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ชูเดช คงสุนทร

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวดั รวม รวม

ทุนที่ออกและ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 325,950                347,779                17,137                  86,620                  107                          107                           777,593                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            103,142                -                              -                                103,142                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            (3,723)                   116                          116                           (3,607)                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            99,419                  116                          116                           99,535                  
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            5,113                    (5,113)                   -                              -                                -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            (78,227)                 -                              -                                (78,227)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2561 325,950                347,779                22,250                  102,699                223                          223                           798,901                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 325,950                347,779                22,250                  109,305                164                          164                           805,448                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            77,380                  -                              -                                77,380                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            336                          336                           336                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            77,380                  336                          336                           77,716                  
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            5,488                    (5,488)                   -                              -                                -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            (84,745)                 -                              -                                (84,745)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2562 325,950                347,779                27,738                  96,452                  500                          500                           798,419                

-                        -                        -                        -                        -                          -                        
-                        -                        -                        -                        -                          -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 48,475               114,612             81,413               112,276             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,807               21,537               14,839               13,014               
   หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (40)                    82                      (40)                    82                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 169                    -                        169                    -                        
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,264)               (1,945)               (967)                  (471)                  
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 5,890                 (3,753)               5,957                 2,368                 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 687                    170                    687                    170                    
   ดอกเบ้ียรับ (416)                  (687)                  (382)                  (170)                  
   เงินปันผลรับ -                        -                        (64,347)             (67,814)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,420                 1,623                 2,229                 1,123                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 88,728               131,639             39,558               60,578               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (97,932)             (25,028)             10,965               (45,036)             
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,727                 (9,514)               (2,464)               (4,503)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,840)               31                      (3,609)               37                      
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 49,695               38,133               (23,931)             27,240               
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (14)                    (2,209)               (88)                    392                    
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,543                 228                    197                    228                    
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 44,907               133,280             20,628               38,936               
   จ่ายภาษีเงินได้ (18,151)             (18,262)             (5,070)               (8,071)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 26,756               115,018             15,558               30,865               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 585                    282                    (28)                    (29)                    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 6,413                 -                        (8,750)               -                        
ซ้ืออุปกรณ์ (36,114)             (9,256)               (1,878)               (8,493)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (281)                  (1,968)               (258)                  (1,968)               
ดอกเบ้ียรับ 770                    632                    737                    115                    
เงินปันผลรับ -                        -                        43,752               38,854               
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 221,492             260,152             179,490             197,307             
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 841                    -                        841                    -                        
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                        -                        40,500               -                        
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (222,000)           (310,000)           (162,000)           (285,000)           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        (3,275)               -                        (53,855)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (28,294)             (63,433)             92,406               (113,069)           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,481                 -                        -                        60,000               
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาว 69,382               -                        -                        -                        
เงินสดรับค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        3,500                 -                        -                        
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,037)               (763)                  (2,960)               (763)                  
ดอกเบ้ียจ่าย (2,432)               (999)                  (241)                  (499)                  
เงินปันผลจ่าย (88,341)             (91,729)             (84,746)             (78,227)             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (18,947)             (89,991)             (87,947)             (19,489)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (8,503)               (3,102)               -                        -                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (28,988)             (41,508)             20,017               (101,693)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 208,225             203,675             46,339               151,851             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 179,237             162,167             66,356               50,158               

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัมิไดจ่้ายชาํระ 93                      -                        93                      -                        
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 288                    -                        -                        -                        
   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        20,596               28,960               
   เงินปันผลคา้งจ่าย 10,872               6,161                 -                        -                        
   เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 40,557               13,519               40,557               13,519               
   ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย 4,502                 624                    4,502                 624                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล าเนา                    
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและในประเทศ                
ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงเป็นตวัแทนออกของ         
ดา้นพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 88/8 ถนนนนทรี    
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน 
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2561 โดยมีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั ดงัน้ี 

 ในไตรมาสท่ี 2 ของปีปัจจุบนั บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ในประเทศไทยได้ลงทุนใน Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. เป็นบริษัทจัดตั้ งใหม่ท่ี         
จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน         
5 ลา้นหยวนจีน ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีสัดส่วนในการลงทุนจ านวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ทั้ งหมด บริษัทย่อยน้ีได้เรียกช าระค่าหุ้นในส่วนแรกจ านวน 2.9 ล้านหยวนจีน คิดเป็นจ านวน         
13.8 ลา้นบาท  

 ในไตรมาสท่ี 2 ของปีปัจจุบนั Wice Logistics (Hong Kong) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงใน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัย่อยท่ีตั้งข้ึนใหม่ “Wice 
Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.” ซ่ึ งได้จดทะ เบี ยน จัดตั้ ง เม่ื อ วัน ท่ี  18 มิ ถุน ายน  2562 โด ย มี                              
ทุนจดทะเบียน 2 ล้านหยวนจีน โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 70 คิดเป็นจ านวน                       
1.4 ลา้นหยวนจีน หรือจ านวน 10.4 ลา้นบาท  

1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562            
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ    
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้
มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน               
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ                
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ใน               
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียบกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย                
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฎิบัติทางบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐาน               
การรายรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และ               
แนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17    
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 
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(กรรมการ) 
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม    
(ซ่ึงลงทุนโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในงวดปัจจุบนั) แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ             
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย (บริษทัฯมีอ านาจควบคุม) 
Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
Wice Logistics (Hong Kong) Limited  บริษทัยอ่ย 
Guangzhou Wice Losistics Limited บริษทัยอ่ย 
  (ถือหุน้โดย Wice Logistics (Hong Kong) Limited  ร้อย

ละ 100) 
 
 

Wice Logistics (Shenzhen) Company Limited บริษทัยอ่ย 
   (ถือหุน้โดย Wice Logistics (Hong Kong) Limited   
    ร้อยละ 70)  
Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย (บริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุม) 
   (ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั  
    ร้อยละ 40 และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยโูรเอเชีย  
    โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั อีกร้อยละ 60)  
Euroasia Total Logistics (China) Company Limited บริษทัยอ่ย 
   (ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั   
    ร้อยละ 100)  
Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited บริษทัร่วม 
   (ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั   
    ร้อยละ 40)  
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 รายการธุรกิจท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1.8 3.3 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 0.3 0.1 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 8.6 10.0 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 0.5 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.12 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการในบริการ 2.0 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน 0.1 - - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 0.4 0.2 0.4 0.2 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 4.8 6.6 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 2.2 0.4 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 64.3 67.8 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 34.1 23.0 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 0.5 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.12 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการในบริการ 2.0 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน 0.1 - - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 1.4 1.1 1.4 1.1 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                                  

เฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 6)   
บริษทัยอ่ย 702 - 648 1,373 
บริษทัร่วม 2,085 - - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ) 83 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,870 - 648 1,373 
เงินปันผลค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 6)     
  บริษทัยอ่ย - - 20,596 - 
รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 20,596 - 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 12)    
บริษทัยอ่ย 22 - 4,820 4,448 
บริษทัร่วม 4,880 - - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ) - - - 78 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,902 - 4,820 4,526 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน (หมำยเหตุ 9)     
  ค่าหุน้คา้งจ่าย 275 - - - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ  2561 บริษัทฯและ             
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,746 13,060 5,375 5,554 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 207 207 207 207 
รวม 9,953 13,267 5,582 5,761 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,693 40,074 16,245 17,457 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 685 621 685 621 
รวม 31,378 40,695 16,930 18,078 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2 - 8 ต่อปี             
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระหว่างบริษทัยอ่ยกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 
ขาดทุนจาก 

อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2562 

Mr. Lee Yik Chieh กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,309 - - (148) 2,161 
Euroasia Total Logistics 

Vietnam Limited  บริษทัร่วม - 855 - (34) 821 
Euroasia Total Logistics 

(Shanghai) Limited  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 7,086 2,336 (9,094) (328) - 

รวม  9,395 3,191 (9,094) (510) 2,982 

 
 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2562 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ 
จ ากดั  บริษทัยอ่ย - 18,000 (9,250) 8,750 

รวม  - 18,000 (9,250) 8,750 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี และไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั 
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ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้ นระหว่างกรรมการกับบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ               
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2562 

Mr. Lee Yik Chieh กรรมการของบริษทัยอ่ย - 5,481 - 5,481 

รวม  - 5,481 - 5,481 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินสด 772 290 280 - 
เงินฝากธนาคาร 178,465 207,935 66,076 46,339 

รวม 179,237 208,225 66,356 46,339 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.04 ถึง 0.38 ต่อปี 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 90,605 88,833 72,296 88,820 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
  เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 923 204 625 204 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 91,528 89,037 72,921 89,024 
เงินฝากประจ าธนาคาร 11,388 11,973 2,128 2,100 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 102,916 101,010 75,049 91,124 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 627 96 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 2,828 - 21 896 
   3 - 6 เดือน - - - 1 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,828 - 648 993 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 146,271 136,969 69,845 85,444 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  229,251 226,256 61,272 68,631 
 3 - 6 เดือน 79,961 44,634 7,734 2,647 
 6 - 12 เดือน 14,163 3,396 491 3,514 
 มากกวา่ 12 เดือน 25,998 1,382 2,340 1,382 
รวม 495,644 412,637 141,682 161,618 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (407) (447) (407) (447) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการ 
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 495,237 

 
412,190 141,275 

 
161,171 

รวมลูกหน้ีการคา้  498,065 412,190 141,923 162,164 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการ 
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,277 

 
27,835 34,934 

 
25,724 

เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย - - 20,596 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47 - - 380 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 203 2,435 792 1,146 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 41,527 30,270 56,322 27,250 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 539,592 442,460 198,245 189,414 
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7. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตส าหรับเติมน ้ ามนัและ
หนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเพื่อค ้าประกนัการใชค้ลงัสินคา้ 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2562 และ                  
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับในระหวา่งงวด/ปี 

 30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน 13.5 ลา้นบาท 54 ลา้นบาท 99.99 99.99 13,498 53,998 8,651 23,427 
  โซลูชัน่ส์ จ ากดั         
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล 70 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 40.00 40.00 28,000 28,000 - - 
   โลจิสติกส์ จ ากดั         
WICE Logistics 0.7 ลา้นเหรียญ 0.7 ลา้นเหรียญ       
  (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ สิงคโปร์ 70.00 70.00 290,637 290,637 47,523 44,387 
WICE Logistics 0.8 ลา้นเหรียญ 0.8 ลา้นเหรียญ       
  (Hong Kong) Limited ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง 80.00 80.00 80,412 80,412 8,173 - 

รวม     412,547 453,047 64,347 67,814 

เม่ือวันท่ี  4 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited               
(เดิมช่ือ “Universal Worldwide Transportation Limited”) จ านวน 80,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯได้
ช าระค่าซ้ือหุ้นส่วนแรกจ านวน 39.86 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตามสัญญาซ้ือหุ้นดงักล่าวไดร้ะบุว่าบริษทัฯจะ
จ่ายเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือโดยค านวณจากการผลด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัดงักล่าวจนถึง              
ปี 2565 ซ่ึงจะไม่เกินจ านวน 2.21 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯบนัทึกมูลค่าเงิน
ลงทุน ณ วนัซ้ือกิจการจ านวน 80.4 ลา้นบาท ตามมูลค่ายุติธรรม และบนัทึกเจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุน
ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัจ านวน 40.5 ลา้นบาท และปรับดว้ยตน้ทุนทางการเงินในงวดถดัไปตามรายการดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 40,557 40,557 
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสะสม 4,502 2,514 
รวม 45,059 43,071 

ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวด/ปี 1,988 2,514 

 เม่ือวัน ท่ี  29 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี  1/2562 ของบริษัท  ซัน เอ็กซ์ เพรส    
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศไทยมีมติให้ลดทุนจ านวน 40.5 ลา้นบาท 
โดยลดทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จากจ านวน 54 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 54,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1,000 บาท) เป็นจ านวน 13.5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 13,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) บริษทัยอ่ยได้
จดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 บริษทั ซนัเอก็เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั      ไวส์ 
ซัพพลายเชน โซลูชัน่ส์ จ ากดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี        5 
กนัยายน 2562 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั    
ร้อยละ 30 ของ Wice Lobistics (Singapore) Pte. Ltd.  

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

9.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   มูลค่าเงินลงทุน  
ช่ือบริษทัร่วม ทุนเรียกช าระ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ     
Euroasia Total Logistics 

Vietnam Company Limited 
500 ลา้นดอง - 40 - 88 - 275 - 

รวม     88 - 275 - 
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 ในระหว่างงวด บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ลงทุนใน
บริษทัท่ีตั้งข้ึนใหม่ในประเทศเวียดนาม “ Euroasia Total Logistics (Vietnam) Company Limited” ซ่ึง
มีทุนจดทะเบียนจ านวน 500 ลา้นดอง โดยบริษทัย่อยไดล้งทุนจ านวน 200 ลา้นดอง หรือ ร้อยละ 40 
ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นจ านวน 274,500 บาท ซ่ึงบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ งเม่ือวันท่ี                
2 พฤษภาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดจ่้ายค่าหุ้นดงักล่าวทั้งจ านวน ซ่ึงค่าหุ้นคา้งจ่ายดงักล่าว
แสดงรวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งขาดทุน เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งวดสามเดือน งวดเกา้เดือน งวดสามเดือน งวดเกา้เดือน 
Euroasia Total Logistics  

Vietnam Company Limited 168 168 - - 
รวม 168 168 - - 

9.3 รายการกระทบยอดบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนและ    
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี          

30 กนัยายน 2562 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตน้งวด - 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 275 
ส่วนแบ่งขาดทุน (168) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (19) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมปลายงวด 88 

 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9.4 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,481 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,200 
หน้ีสินหมุนเวยีน (3,460) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 221 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในสินทรัพย ์- สุทธิ 88 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนและ                
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี     

30 กนัยายน 2562 

รายได ้ 1,219 
ขาดทุน  (419) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (419) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2562 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 223,529 156,899 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 36,401 1,878 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (20,326) (13,976) 
ขายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีจ าหน่าย (983) (983) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (27) (27) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,166) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 234,428 143,791 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 256,174 9,722 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 374 351 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (10,480) (863) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 246,067 9,210 

 

 
 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,459 - 4,792 4,353 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 327,441 273,632 41,498 61,362 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 443 78 28 173 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,082 52,912 6,732 10,799 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 376,425 326,622 53,050 76,687 

13. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

 ณ วนัส้ินงวดปัจจุบนับริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืจากธนาคารดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ล าดบัท่ี วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไขการช าระคืน 30 กนัยายน 2562 
  (ร้อยละต่อปี)   
1 30 ลา้นบาท MLR - 2.75 ช าระคืนดอกเบ้ียทุกเดือน และทยอยช าระคืน  
     เงินตน้จนหมดในปี 2567 27,880 
2 40 ลา้นบาท MLR - 2.75 ช าระคืนดอกเบ้ียทุกเดือน และทยอยช าระคืน   

  เงินตน้จนหมดในปี 2567 35,330 
3    1.5 ลา้น

หยวนจีน 
4.00 ช าระคืนดอกเบ้ียทุกเดือน และทยอยช าระคืน   

  เงินตน้จนหมดในปี 2563 6,562 
รวม   69,772 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (144) 

 69,628 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (20,905) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 48,723 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัฯและผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย  

 ภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ   ใน
สัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถใน               
การช าระหน้ีเป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้จ านวน      
1.3 ลา้นบาท  
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14.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน                      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 18,151 16,992 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :   
 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,675 2,675 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 272 272 
 ตน้ทุนบริการในอดีต 3,010 3,010 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (67) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน                      
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 24,041 22,949 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                  
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน    
ติดต่อกันครบ 20 ปี ข้ึนไปให้ มี สิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 ว ัน                                 
กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าว             
ถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทัฯและบริษทัย่อย           
บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจ านวน 3 ลา้นบาท โดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 
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15. ภำษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                      
30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,821 6,881 2,496 3,355 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (699) 35 (157) 35 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 

  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 8,122 6,916 2,339 3,390 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 16,794 19,688 5,056 8,984 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (2,633) 150 (1,023) 150 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 

  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 14,161 19,838 4,033 9,134 
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16. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ 

 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

2562     

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 84.7 0.13 16 พฤษภาคม 2562 

2561     

เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 78.2 0.12 16 พฤษภาคม 2561 

17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง 
และตัดรำยกำร 
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 164 207 122 97 590 - 590 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4 8 4 2 18 (17) 1 

รวมรำยได้ 168 215 126 99 609 (17) 591 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 31 52 (4) 27 106 - 106 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (11) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       (64) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (2) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       29 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (8) 

ก ำไรส ำหรับงวด       21 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 149 247 - 91 487 - 487 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6 16 - 2 24 (24) - 

รวมรำยได้ 155 263 - 93 511 (24) 487 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 33 50 - 21 104 - 104 
รายไดอ่ื้น       4 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (7) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       (55) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (2) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       44 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (7) 

ก ำไรส ำหรับงวด       37 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 490 550 297 270 1,607 - 1,607 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 12 31 16 3 62 (60) 2 

รวมรำยได้ 502 581 313 273 1,669 (60) 1,609 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 98 111 1 51 261 - 261 
รายไดอ่ื้น       10 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (31) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       (188) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (4) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       48 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (14) 

ก ำไรส ำหรับงวด       34 

 
 
 
 
 
 
 
 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 443 600 - 259 1,302 - 1,302 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 15 38 - 2 55 (55) - 

รวมรำยได้ 458 638 - 261 1,357 (55) 1,302 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 102 129 - 61 292 - 292 
รายไดอ่ื้น       12 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (21) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       (166) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (2) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       115 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (20) 

ก ำไรส ำหรับงวด       95 

18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

18.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือยานพาหนะจ านวน         10.9 
ลา้นบาท (30 กนัยายน 2562: ไม่มี) 

18.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและ      
สัญญาบริการระยะยาว อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและ     
สัญญาบริการระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 18.8 26.4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15.3 23.3 
มากกวา่ 5 ปี 17.2 18.4 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 2.1 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (31 ธนัวาคม 
2561: 2.1 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ และ 1.8 ลา้นเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
ภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

19. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน     
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้        
ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงิน  ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น    
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3  ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 91.53 - 91.53 

 

 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 89.03 - 89.03 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.06 - 0.06 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หน่วยลงทุน - 72.92 - 72.92 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย             
หน่วยลงทุน - 89.02 - 89.02 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.06 - 0.06 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม        
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
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