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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบ              
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแส      
เงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้        
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง              
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสาํคญัท่ีสุดในงบกาํไรขาดทุนและเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่              
ผลการดาํเนินธุรกิจ ประกอบกบักลุ่มบริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้จาํนวนมากรายซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบการเกิดข้ึนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายได้
จากการใหบ้ริการ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้ว้ยมูลค่าและในเวลาท่ีเหมาะสมโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกสุ่มตวัอยา่งมาเพ่ือทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯ              
ออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการในระหวา่งปีเพือ่ตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไข
การใหบ้ริการ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 
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• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพ่ือตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายได ้   
จากการใหบ้ริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  

ค่าความนิยมและความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกค้า 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้จาก            
การรวมกิจการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 14 และ 15 เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่า
ถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการ
กาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าความนิยม
และความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบ    
ขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด
ในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ              
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใช ้           
โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบ          
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโต
ของรายไดใ้นระยะยาว 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้          
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล    
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                 
กลุ่มบริษทั  
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง       
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน     
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี                         
การตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ                
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ    
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



6 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน                 
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2563 



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 149,329,922      208,225,224      74,775,236       46,338,502       
เงินลงทุนชัว่คราว 8 152,690,077      101,009,558      132,599,680      91,124,405       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 596,090,739      442,460,179      147,330,730      189,414,032      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2,973,991         9,394,859         6,250,000         -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 32,788,703       34,719,934       8,802,142         9,988,166         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 933,873,432      795,809,754      369,757,788      336,865,105      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10 2,840,001         2,100,000         2,100,000         2,100,000         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        412,547,053      453,047,053      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 -                        -                        -                        -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 229,636,618      223,528,841      139,119,308      156,898,785      
ค่าความนิยม 14 139,842,134      139,842,134      -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 266,982,226      256,173,695      8,635,306         9,721,766         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 -                        -                        5,223,761         5,263,650         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 335,819            2,347,536         335,819            578,643            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 639,636,798      623,992,206      567,961,247      627,609,897      
รวมสินทรัพย์ 1,573,510,230   1,419,801,960   937,719,035      964,475,002      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 16 6,594,156         -                        -                        -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 463,872,224      326,622,300      47,970,942       76,687,282       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,491,650         -                        -                        -                        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 14,346,977       20,677              -                        -                        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 4,093,872         4,004,824         4,072,763         4,004,824         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,988,706       15,550,215       -                    13,458              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,635,408       9,581,067         9,992,092         9,456,906         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 528,022,993      355,779,083      62,035,797       90,162,470       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 18 45,134,911       225,049            -                        -                        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 3,000,000         -                        -                        -                        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 3,372,383         7,213,302         3,188,003         7,213,302         
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 45,741,433       43,071,029       45,741,433       43,071,029       
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 19,954,056       18,151,319       18,150,628       16,992,103       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 34,404,954       36,578,110       -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,280,228         1,588,995         1,831,514         1,588,995         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 158,887,965      106,827,804      68,911,578       68,865,429       
รวมหนีสิ้น 686,910,958      462,606,887      130,947,375      159,027,899      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,949,750      325,949,750      325,949,750      325,949,750      
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,949,750      325,949,750      325,949,750      325,949,750      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 347,778,911      347,778,911      347,778,911      347,778,911      
ส่วนเกินทุนจาการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,597,942         5,597,942         -                        -                        
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 3,731,962         3,731,962         -                        -                        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 27,737,500       22,250,000       27,737,500       22,250,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 100,221,249      126,438,370      104,555,099      109,305,107      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (17,395,901)      (7,960,520)        750,400            163,335            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 793,621,413      823,786,415      806,771,660      805,447,103      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 92,977,859       133,408,658      -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 886,599,272      957,195,073      806,771,660      805,447,103      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,573,510,230   1,419,801,960   937,719,035      964,475,002      

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 2,220,879,660   1,832,113,432   756,044,968      860,119,265      
เงินปันผลรับ 6, 11 -                        -                        64,347,193       67,813,973       
รายไดอ่ื้น 6 10,003,427       18,002,787       5,270,225         6,540,810         
รวมรายได้ 2,230,883,087   1,850,116,219   825,662,386      934,474,048      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 1,868,608,630   1,454,706,995   624,656,147      694,647,930      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 34,140,630       41,956,009       31,145,218       33,042,892       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 256,407,670      208,616,620      78,054,568       81,086,830       
รวมค่าใช้จ่าย 2,159,156,930   1,705,279,624   733,855,933      808,777,652      
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 71,726,157       144,836,595      91,806,453       125,696,396      
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (274,500)           -                        -                        -                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 71,451,657       144,836,595      91,806,453       125,696,396      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,729,038)        (4,877,970)        (2,976,283)        (4,135,814)        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 64,722,619       139,958,625      88,830,170       121,560,582      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (20,769,229)      (26,233,455)      (5,694,020)        (11,812,798)      
กําไรสําหรับปี 43,953,390       113,725,170      83,136,150       109,747,784      

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 61,973,826       96,192,653       83,136,150       109,747,784      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (18,020,436)      17,532,517       

43,953,390       113,725,170      
กําไรต่อหุ้น 24
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.10                  0.15                  0.13                  0.17                  
   จาํนวนถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้ส่วนสามญั (หุน้) 651,899,500      651,899,500      651,899,500      651,899,500      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับปี 43,953,390       113,725,170      83,136,150       109,747,784      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (10,199,344)      (4,415,802)        -                        -                        
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 8 954,953            (915,030)           733,831            70,709              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (190,991)           182,921            (146,766)           (14,227)             
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,435,382)        (5,147,911)        587,065            56,482              
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 20 2,552,638         (4,654,006)        2,933,624         (4,654,006)        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (510,528)           930,801            (586,725)           930,801            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,042,110         (3,723,205)        2,346,899         (3,723,205)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (7,393,272)        (8,871,116)        2,933,964         (3,666,723)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 36,560,118       104,854,054      86,070,114       106,081,061      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 54,580,555       87,321,537       86,070,114       106,081,061      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (18,020,437)      17,532,517       

36,560,118       104,854,054      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)  

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
จากการรวมธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลง แปลงค่างบการเงิน จากการวดัมูลค่า รวม รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ ที่เป็น เงินลงทุน องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุม รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัย่อย สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัย่อย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 325,949,750              347,778,911              5,597,942                   3,731,962                   17,137,032                117,308,558              (3,708,086)                    895,477                      (2,812,609)                 814,691,546              85,075,469                899,767,015              
กาํไรสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  96,192,653                -                                     -                                  -                                  96,192,653                17,532,517                113,725,170              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (3,723,205)                 (4,415,802)                    (732,109)                    (5,147,911)                 (8,871,116)                 -                                  (8,871,116)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  92,469,448                (4,415,802)                    (732,109)                    (5,147,911)                 87,321,537                17,532,517                104,854,054              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัย่อยเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                     -                                  -                                  -                                  50,582,134                50,582,134                
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองตามกฎหมาย 21 -                                  -                                  -                                  -                                  5,112,968                   (5,112,968)                 -                                     -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
เงินปันผลจ่าย 27 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (78,226,668)               -                                     -                                  -                                  (78,226,668)               (19,781,462)               (98,008,130)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 325,949,750              347,778,911            5,597,942                 3,731,962                 22,250,000              126,438,370             (8,123,888)                  163,368                    (7,960,520)               823,786,415            133,408,658            957,195,073              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 325,949,750              347,778,911              5,597,942                   3,731,962                   22,250,000                126,438,370              (8,123,888)                    163,368                      (7,960,520)                 823,786,415              133,408,658              957,195,073              
กาํไรสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  61,973,826                -                                     -                                  -                                  61,973,826                (18,020,437)               43,953,389                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  2,042,110                   (10,199,343)                  763,962                      (9,435,381)                 (7,393,271)                 -                                  (7,393,271)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  64,015,936                (10,199,343)                  763,962                      (9,435,381)                 54,580,555                (18,020,437)               36,560,118                
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองตามกฎหมาย 21 -                                  -                                  -                                  -                                  5,487,500                   (5,487,500)                 -                                     -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
เงินปันผลจ่าย 27 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (84,745,557)               -                                     -                                  -                                  (84,745,557)               (22,410,362)               (107,155,919)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 325,949,750              347,778,911            5,597,942                 3,731,962                 27,737,500              100,221,249             (18,323,231)                927,330                    (17,395,901)             793,621,413            92,977,859                886,599,272              

-                              -                              -                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

(กรรมการ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวดั รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 325,949,750         347,778,911         17,137,032           86,620,164           106,853                   106,853                    777,592,710         
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                            109,747,784       -                             -                              109,747,784       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                            (3,723,205)          56,482                   56,482                    (3,666,723)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             106,024,579         56,482                     56,482                      106,081,061         
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                           -                           5,112,968             (5,112,968)          -                             -                              -                            
เงินปันผลจ่าย 27 -                             -                             -                             (78,226,668)          -                               -                                (78,226,668)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 325,949,750         347,778,911         22,250,000           109,305,107         163,335                   163,335                    805,447,103         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 325,949,750         347,778,911         22,250,000           109,305,107         163,335                   163,335                    805,447,103         
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                            83,136,150         -                             -                              83,136,150         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                            2,346,899            587,065                 587,065                  2,933,964             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             85,483,049           587,065                   587,065                    86,070,114           
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                           -                           5,487,500             (5,487,500)          -                             -                              -                            
เงินปันผลจ่าย 27 -                             -                             -                             (84,745,557)          -                               -                                (84,745,557)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 325,949,750         347,778,911         27,737,500           104,555,099         750,400                   750,400                    806,771,660         

-                         -                            -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 64,722,619       139,958,625      88,830,170       121,560,582      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 42,131,399       31,715,071       20,084,758       17,996,131       
   หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (91,862)             71,527              (91,862)             71,527              
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 169,028            (1,308,410)        169,028            (1,308,410)        
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,634,547)        (2,570,892)        (1,195,806)        (1,097,551)        
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 4,568,391         (2,963,634)        4,092,149         3,158,357         
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 324,849            (90,922)             324,849            (90,922)             
   ดอกเบ้ียรับ (495,554)           (1,830,960)        (518,836)           (214,579)           
   เงินปันผลรับ -                        -                        (64,347,193)      (67,813,973)      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,915,392         2,979,613         2,976,283         4,135,814         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 116,609,715      165,960,018      50,323,540       76,396,976       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (154,439,492)    (57,900,616)      41,274,370       (49,410,390)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,931,230         (20,551,663)      1,186,024         (7,984,048)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,011,717         54,902              242,824            1,457,987         
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 137,089,907      104,943,485      (28,876,357)      25,328,687       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,054,336         (1,638,777)        535,186            1,067,665         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        (1,372,200)        -                        (1,372,200)        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,691,236         303,684            242,520            303,684            
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 113,948,649      189,798,833      64,928,107       45,788,361       
   จ่ายภาษีเงินได้ (20,262,621)      (22,239,364)      (6,401,080)        (11,249,266)      
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 93,686,028       167,559,469      58,527,027       34,539,095       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 417,201            237,879            (37,459)             (38,099)             
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (740,001)           -                        -                        -                        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 6,420,868         (9,394,859)        (6,250,000)        -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (38,110,274)      (82,355,063)      (1,877,561)        (12,973,456)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,944,328)      (2,272,460)        (351,410)           (2,172,460)        
ดอกเบ้ียรับ 1,231,516         1,811,303         1,254,798         194,922            
เงินปันผลรับ -                        -                        64,347,193       67,813,973       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 274,491,821      429,517,093      224,491,821      366,672,638      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 841,122            1,308,411         841,122            1,308,411         
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                        -                        40,500,000       -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (324,000,000)    (431,378,092)    (264,000,000)    (406,365,592)    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        (3,275,068)        -                        (67,855,329)      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (106,392,075)    (95,800,856)      58,918,504       (53,414,992)      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,491,650         -                        -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 6,594,156         -                        -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 59,236,162       245,726            -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (4,039,655)        (6,788,152)        (3,957,361)        (6,788,152)        
เงินรับค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        42,000,010       -                        -                        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง -                        (1,939,120)        -                        -                        
ดอกเบ้ียจ่าย (4,244,988)        (394,517)           (305,879)           (1,621,309)        
เงินปันผลจ่าย (99,213,418)      (97,890,130)      (84,745,557)      (78,226,668)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (33,176,093)      (64,766,183)      (89,008,797)      (86,636,129)      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (13,013,162)      (2,441,987)        -                        -                        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (58,895,302)      4,550,443         28,436,734       (105,512,026)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 208,225,224      203,674,781      46,338,502       151,850,528      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 149,329,922      208,225,224      74,775,236       46,338,502       

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 287,784            17,225,000       -                        17,225,000       
   ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 137,906            157,845            137,906            157,845            
   เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        40,556,531       -                        40,556,531       
   ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย 2,670,404         2,514,498         2,670,404         2,514,498         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน     
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศทั้งทาง
ทะเล ทางอากาศ ทางบก ขนส่งทางบกขา้มพรมแดน และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงบริการ
คลงัสินคา้และเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการศุลกากรใหก้บัผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบญัชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี         
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)             
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จาํกดั         

(เดิมช่ือ “บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส  (ประเทศ
ไทย) จาํกดั”) 

รับจดัการขนส่งและจดัหา
ระวางการขนส่งทุกชนิด   
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

ไทย 99.99 99.99 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั(*) ใหบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน (Cross-
Border Transport 
Services) 

ไทย 40.00 40.00 

Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. รับจดัการขนส่งและจดัหา
ระวางการขนส่งทุกชนิด
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

สิงคโปร์ 70.00 70.00 

Wice Logistics (Hong Kong) Limited  รับจดัการขนส่งและจดัหา
ระวางการขนส่งทุกชนิด
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

80.00 80.00 

Guangzhou Wice Logistics Limited       
(ถือหุน้โดย Wice Logistics (Hong Kong) 
Limited ร้อยละ 100) 

รับจดัการขนส่งและจดัหา
ระวางการขนส่งทุกชนิด
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

100.00 100.00 

Wice Logistics (Shenzhen) Limited (ถือหุน้
โดย Wice Logistics (Hong Kong) 
Limited ร้อยละ 70) 

รับจดัการขนส่งและจดัหา
ระวางการขนส่งทุกชนิด
ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

70.00     - 

Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd    
(ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล    โล
จิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 40 และ               
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยโูรเอเชีย   
โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั อีกร้อยละ 60) 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่ง
ขา้มพรมแดน (Cross-
Border Transport 
Services) 

มาเลเซีย 40.00 40.00 

Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. 
(ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล    โล
จิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่ง
ขา้มพรมแดน (Cross-
Border Transport 
Services) 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

100.00     - 

 (*) บริษทัฯมีอาํนาจควบคุม 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรม     
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ    
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับนโยบาย      
การบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฎิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฎิบติัทางการบญัชีผูใ้หม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัารสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

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 สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และ
กาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพจิารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม       
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน      
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น       
การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ             
ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ       
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน         
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้
จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี         
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจัดประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุน-กลุ่มบริษทั       
มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงวดัมูลค่า           ดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดงักล่าวส่วนเกิน
ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีถูกจดัประเภทใหม่ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใต้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็นกาํไรสะสม 
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- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต – กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน   
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน        
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสําหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม    
นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้กําหนดหลักการของการรับรู้รายการ              
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17     
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 กลุ่มบริษัทจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี       
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจํานวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้ งส้ิน
ประมาณ 36 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ประมาณ 18 ลา้นบาท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมี
จาํนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 36 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ประมาณ 18 ลา้นบาท) 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการให้บริการ 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน  

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
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 เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี     
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั    
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน             
เม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงดว้ยมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก          
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย
ของปี 

 กลุ่มบริษทัใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการคาํนวณต้นทุนของเงินลงทุน เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

4.5 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  อาคารและสถานท่ีจอดรถบรรทุกและวางตูสิ้นคา้  20    ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5    ปี 
  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์   3 - 5    ปี 
  ยานพาหนะ  5 - 10    ปี 
  ตูค้อนเทนเนอร์และอุปกรณ์คอนเทนเนอร์  10    ปี 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา
สาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.6     สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตาม     
ราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 

                      อายกุารใหป้ระโยชน์ 
  ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้  10 ปี, 25     ปี 
  สิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่ม  4     ปี 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 5     ปี 
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อารยา คงสุนทร 
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4.7 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาสูงกว่าต้นทุน     
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ              
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)      
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯ   
จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุน     
จากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ      
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สญัญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้
งานของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย     
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.10 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน       

การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน   
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่าและจะทาํการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง        
มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ใน
การประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะ
ได้รับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการ
ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสินทรัพย์ท่ีกาํลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้
แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถ
จะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.12 เจ้าหนีค่้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษทัฯรับรู้เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงคาํนวณจากราคาท่ีบริษทัฯคาดว่าจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติม
ตามสัญญาซ้ือหุ้น โดยคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน และปรับด้วยต้นทุนทางการเงินท่ีเกิดข้ึน             
ในระหว่างปี หน้ีสินดงักล่าวแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ี 
มูลค่าหน้ีสินดงักล่าวจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยผลต่างจะรับรู้โดยตรงไปยงั           
ส่วนของกาํไรขาดทุน 

  



…….……………………………....……… 
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(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
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(กรรมการ) 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้าย เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม

โครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต     
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 12

4.15 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง             
หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั                 
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี          
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั
มีดงัน้ี 

การรวมงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีบริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าก่ึงหน่ึง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั 
ถึงแมว้่าบริษทัฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ี    
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีสาํคญั
ของบริษทัดงักล่าวได ้ดงันั้น บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั จึงถือเป็นบริษทัย่อยของกลุ่ม
กิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ    
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ี     
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

  

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 14

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมใน                     
การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ            
ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่า
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน
กาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)
   

งบการเงินรวม
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  

บริษทัยอ่ย - - 1,497 1,373
บริษทัร่วม 3,773 - - -
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ) 47 - - -

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,820 - 1,497 1,373 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 17)   

บริษทัยอ่ย - - 5,295 4,448
บริษทัร่วม 573 - - -
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ) 38 78 38 78

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  611 78 5,333 4,526 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุ 12)   

ค่าหุน้คา้งจ่าย 275 - - - 

 
  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561   
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 4.8 8.1 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 1.4 0.2 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 64.3 67.8 ตามท่ีประกาศจ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 34.1 30.7 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 1.5 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.12 ต่อปี
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3.4 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3.7 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ  
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 1.9 1.6 1.9 1.6 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 - 8 ต่อปี มีกาํหนด    
ชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและบริษทัฯกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 
เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
บุคคลธรรมดา กรรมการของ        

บริษทัยอ่ย 2,309 - - (144) 2,165 
Euroasia Total Logistics 

Vietnam Limited บริษทัร่วม - 855 - (46) 809 
Euroasia Total Logistics 

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

รวม  9,395 3,191 (9,094) (518) 2,974 
 

 (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562
เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - 18,000 (11,750) 6,250 
รวม  - 18,000 (11,750) 6,250 
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เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561            และ             
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินรวม 

เงินกูย้มืจาก ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 
เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้น      

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย - 5,492 - 5,492 
เงินกูย้มืระยะยาว      

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย - 3,000 - 3,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นดังกล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

บริษทัยอ่ยกูย้มืเงินระยะยาวจากกรรมการโดยมีวงเงินกูต้ามสัญญาจาํนวน 9 ลา้นบาท (เบิกแลว้ 3 ลา้นบาท) 
เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 57,442 54,987 23,451 24,216 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 891 828 863 828 
รวม 58,333 55,815 24,314 25,044 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 439 290 - - 
เงินฝากธนาคาร 148,891 207,935 74,775 46,339 
รวม 149,330 208,225 74,775 46,339 

 ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 เ งินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  0.04 ถึง  0.38 ต่อปี             
(2561: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี)  

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
   (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2562 2561 2562 2561 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 139,976 88,833 129,525 88,820 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     
  การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1,159 204 938 204 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 141,135 89,037 130,463 89,024 
เงินฝากประจาํธนาคาร 11,555 11,973 2,137 2,100 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 152,690 101,010 132,600 91,124 

 ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมูลค่าตามบัญชี 223.3 ล้านบาท            
(2561: 426.9 ลา้นบาท) และรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 1.2 ลา้นบาท (2561: 2.3 ลา้นบาท) ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวไดร้วมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปีจาํนวน 0.4 ลา้นบาท (2561: 0.3 ลา้นบาท) 

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายขา้งตน้ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 มี
มูลค่ารวม 141.7 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่ารวม 131.0 ลา้นบาท 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 1,251 96 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 3,754 - 49 896 
   3 - 6 เดือน - - - 1 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,754 - 1,300 993 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 175,886 136,969 68,271 85,444 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  290,667 226,256 36,681 68,631 
 3 - 6 เดือน 41,155 44,634 2,636 2,647 
 6 - 12 เดือน 14,375 3,396 7,909 3,514 
 มากกวา่ 12 เดือน 33,210 1,382 677 1,382 
รวม 555,293 412,637 116,174 161,618 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (353) (447) (353) (447) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 554,940 412,190 115,821 161,171 
รวมลูกหน้ีการคา้  558,694 412,190 117,121 162,164 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 197 - 
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,835 27,835 29,602 25,724 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 66 - - 380 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,495 2,435 410 1,146 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 37,396 30,270 30,209 27,250 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 596,090 442,460 147,330 189,414 
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10. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตสําหรับเติมนํ้ ามนัและ
หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเพื่อคํ้าประกนัการใชค้ลงัสินคา้และการใหบ้ริการ
บรรจุและขนส่งสินคา้ 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561              
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย 
  

ทุนเรียกชาํระแลว้ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ          
รับในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 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 
  โซลูชัน่ จาํกดั         
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล 70 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 40.00 40.00 28,000 28,000 - - 
   โลจิสติกส์ จาํกดั         
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 

 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited (เดิมช่ือ 
“Universal Worldwide Transportation Limited”) จํานวน 80,000 หุ้น  (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  10 เหรียญ
ดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯได้ชาํระค่าซ้ือหุ้น      
ส่วนแรกจํานวน 39.86 ล้านบาท ทั้ งน้ี ตามสัญญาซ้ือหุ้นดังกล่าวได้ระบุว่าบริษัทฯจะจ่ายเงินค่าหุ้น              
ส่วนท่ีเหลือโดยคาํนวณจากการผลดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัดงักล่าวจนถึงปี 2565 ซ่ึงจะไม่เกิน
จาํนวน 2.21 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 บริษทัฯได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได้ โดยมูลค่ายุติธรรมและและมูลค่า            
ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัแห่งน้ี ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,580 36,580 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 84,414 84,414 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,644 7,644 
อุปกรณ์ 185 185 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ 18,700 - 
รวมสินทรัพย ์ 147,523 128,823 
หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 91,715 91,715 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,170 1,170 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,675 - 

      รวมหน้ีสิน 97,560 92,885 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 49,963 35,938 
สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 80  
สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 39,970  
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 40,442  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 80,412  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัซ้ือบริษทัยอ่ย (36,580)  
 หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (40,557)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 3,275  
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 การกระทบยอดรายการมูลค่ายุติธรรมของของเงินลงทุนและสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ          
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน  80,412
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ  (39,970)
ค่าความนิยม 40,442

 ค่าความนิยมจาํนวน 40.4 ลา้นบาทเป็นมูลค่าทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์จากกลุ่มลูกคา้ของบริษทั
ดงักล่าว ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มศกัยภาพการทาํกาํไรใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ 

 บริษทัฯไดป้ระมาณการหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายส่วนท่ีเหลือของการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าว               
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ และบนัทึกเป็นเจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนดว้ยมูลค่าปัจจุบนัและปรับดว้ยตน้ทุนทางการเงิน
ในงวดถดัไปตามรายการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 40,557 40,557
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสะสม 5,184 2,514
รวม 45,741 43,071
ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี 2,670 2,514

 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษทัแห่งใหม่ในประเทศไทย        
ในนามบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการโลจิสติกส์
ขนส่งขา้มพรมแดน (Cross – Border Transport Services) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 70 ลา้นบาท 
(หุ้นสามญัจาํนวน 7 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ทั้งน้ี บริษทัฯมีสัดส่วนในการลงทุนในบริษทัดงักล่าว
จํานวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้ งหมดหรือคิดเป็นจํานวน 28 ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน                    
2.8 ลา้นหุน้) มูลค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 42 ลา้นบาทหรือร้อยละ 60 เป็นของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ทั้งน้ี บริษทั
ดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารพิจารณาวา่บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมและตดัสินใจกิจกรรมการดาํเนินงานต่างๆ
รวมถึงนโยบายทางการเงิน ดงันั้นบริษทัฯจึงพิจารณาบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย 
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 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จาํกดั มีมติให้ลดทุนจาํนวน 40.5 ลา้นบาท โดยลดทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จากจาํนวน 54 ลา้นบาท 
(หุ้นสามัญ  54,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  1,000 บาท) เป็นจํานวน  13.5 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ  13,500 หุ้น         
มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท) บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนลดทุนบกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2562 บริษัท ซันเอ็กเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท ไวส์            
ซพัพลายเชน โซลูชัน่ส์ จาํกดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 

 เ ม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน  2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ          
ร้อยละ 30 ของ Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงบริษัทฯได้รับสิทธิดังกล่าว ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ                
ของ Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ทั้ งน้ี บริษัทฯคาดว่าจะดําเนินการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญใน                    
ช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 โดยมูลค่าท่ีจะตอ้งจ่ายสูงสุดคิดเป็นจาํนวน 134 ลา้นบาท 

11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   

   
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัยอ่ย 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บั
ส่วนไดเ้สีย ท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนได้    
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน

ระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล         
   โลจิสติกส์ จาํกดั 60.00 60.00 20.29 39.35 (19.06) (2.65) - - 
Euroasia Total Logistics         
   (M) Sdn. Bhd. 60.00 60.00 (19.72) 0.18 (19.90) - - - 
Wice Logistecs         

(Singapare) Pte. Ltd. 30.00 30.00 77.42 83.45 14.34 18.16 (20.37) (19.78) 
Wice Logistic          

(Hong Kong ) Limited 20.00 20.00 12.84 10.42 4.46 2.03 (2.04) - 
Wice Logistics          

(Shenzhen) Co., Ltd. 30.00 30.00 2.14 - 2.14 - - - 
รวม   92.97 133.40 (18.02) 17.54 (22.41) (19.78) 
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11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  
สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
บริษทัยอ่ย 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล           
โลจิสติกส์ จาํกดัและบริษทัยอ่ย 203.1 37.0 51.6 67.8 (149.7) (38.2) (48.4) (0.2) 

Wice Logistics (Singapore)        
Pte. Ltd. 135.6 166.9 14.2 0.7 (76.5) (83.0) (2.6) - 

Wice Logistics (Hong Kong) 
Limited และบริษทัยอ่ย 209.3 204.1 32.7 1.4 (180.4) (159.0) (3.6) (1.2) 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 รายได ้ กาํไร (ขาดทุน)  กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ 

บริษทัยอ่ย 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั                 

และบริษทัยอ่ย 453.8 14.3 (47.5) (4.4) (47.5) (3.8) 
Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. 482.1 535.8 56.0 68.7 56.0 68.9 
Wice Logistics (Hong Kong) Limited               

และบริษทัยอ่ย  601.5 504.0 25.4 11.5 25.8 11.2 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

กระแสเงินสดจาก       
(ใชไ้ปใน)             

กิจกรรมดาํเนินงาน 
กระแสเงินสดใชไ้ปใน   

กิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจาก     
(ใชไ้ปใน)         

กิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด         

เพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 
บริษทัยอ่ย 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ 
จาํกดั และบริษทัยอ่ย (49.3) 12.0 (29.2) (75.4) 77.6 70.2 (0.9) 6.2 

Wice Logistics (Singapore)          
Pte. Ltd. 69.2 82.1 (0.8) (0.3) (76.3) (63.6) (7.9) 18.2 

Wice Logistics (Hong Kong) 
Limited และบริษทัยอ่ย 33.7 10.7 (33.7) (1.4) (10.0) - (10.0) 9.3 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ในระหว่างปี บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าลงทุนใน           
บริษัท ท่ีตั้ ง ข้ึนให ม่ในประ เทศ เวี ยดนาม  “ Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited”                  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 500 ลา้นดอง โดยบริษทัยอ่ยไดล้งทุนจาํนวน 200 ลา้นดอง หรือ ร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียนคิดเป็นจาํนวน 274,500 บาท ซ่ึงบริษทัดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดจ่้ายค่าหุ้นดงักล่าวทั้งจาํนวน ซ่ึงค่าหุ้นคา้งจ่ายดงักล่าวแสดง
รวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท)

   งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ทุนเรียกชาํระ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าเงินลงทุน              
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Euroasia Total Logistics 
Vietnam Company Limited 

500 ลา้นดอง - 40 - - - 275 - 

รวม     - - 275 - 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
บริษทัร่วม ส่วนแบ่งขาดทุน เงินปันผลรับ 

 2562 2561 2562 2561 
Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited (275) - - - 
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12.3 รายการกระทบยอดบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี    

31 ธนัวาคม 2562
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตน้ปี -
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 275
ส่วนแบ่งขาดทุน (275)
เงินลงทุนในบริษทัร่วมปลายปี -

12.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,873 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,139 
หน้ีสินหมุนเวยีน (5,443) 
สินทรัพย ์- สุทธิ (1,431) 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ยในสินทรัพย ์- สุทธิ (572) 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2562

รายได ้ 3,029
ขาดทุน  (2,071)
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12.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขาดทุนเกินทุน 
 บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษัทย่อยได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน                   

ในบริษทัร่วมดงักล่าวจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย ์บริษทัย่อยไดห้ยุดรับรู้ส่วนแบ่ง          
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเน่ืองจากบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ                    
ทางพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้

บริษทัร่วม ยอดสาํหรับปี 2562 

ยอดสะสม
ถึงวนัท่ี            

31 ธนัวาคม 2562 
Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited (553) (553)
รวม (553) (553)

13. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ีจอด     
รถบรรทุก 

และวางตูสิ้นคา้
เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

ตูค้อนเทนเนอร์
และอุปกรณ์
คอนเทนเนอร์ รวม

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 23,800 53,773 17,249 8,066 16,540 122,706 - 242,134
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 4,373 198 418 819 3,754 - 9,562
ซ้ือเพิ่ม 420 7,630 521 791 2,713 69,994 17,396 99,465
จาํหน่าย - - - - (30) (4,477) - (4,507)
โอนเขา้ (โอนออก) - - - - - 1,300 (1,300) -
ผลต่างจากการแปลงค่า   
   งบการเงิน - (40) (202) (88) (238) (1,274) - (1,842) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 24,220 65,736 17,766 9,187 19,804 192,003 16,096 344,812
ซ้ือเพิ่ม - - 850 801 2,220 10,550 23,004 38,425
จาํหน่าย - - - (255) (233) (1,435) - (1,923)
ผลต่างจากการแปลงค่า   
   งบการเงิน - (281) (393) (203) (775) (3,391) (43) (5,086) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 24,220 65,455 18,223 9,530 22,016 197,727 39,057 376,228 
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ีจอด     
รถบรรทุก 

และวางตูสิ้นคา้
เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

ตูค้อนเทนเนอร์
และอุปกรณ์
คอนเทนเนอร์ รวม

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 23,383 13,434 5,779 12,819 43,392 - 98,807
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 4,373 198 226 819 3,754 - 9,370
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,873 1,012 914 1,645 11,477 222 18,143
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ   
   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - - (2) (4,477) - (4,479)
ผลต่างจากการแปลงค่า   
   งบการเงิน - (40) (200) (58) (225) (35) - (558) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 30,589 14,444 6,861 15,056 54,111 222 121,283
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3,072 1,219 918 1,900 18,101 2,631 27,841
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ   
   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (242) (219) (452) - (913)
ผลต่างจากการแปลงค่า   
   งบการเงิน - (281) (376) (137) (473) (350) (3) (1,620) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 33,380 15,287 7,400 16,264 71,410 2,850 146,591 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 24,220 35,147 3,322 2,326 4,748 137,892 15,874 223,529 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 24,220 32,075 2,936 2,130 5,752 126,317 36,207 229,637 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี   
2561 (11.5 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  18,143 
2562 (21.7 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  27,841 
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  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
สถานท่ี        

จอดรถบรรทุก
และวางตูสิ้นคา้

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 23,800 53,773 10,804 5,398 9,257 119,194 222,226
ซ้ือเพิ่ม 420 7,630 466 255 413 21,015 30,199

 จาํหน่าย - - - - - (4,477) (4,477)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 24,220 61,403 11,270 5,653 9,670 135,732 247,948
ซ้ือเพิ่ม - - 316 156 186 1,220 1,878
จาํหน่าย - - - (255) (233) (1,435) (1,923)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 24,220 61,403 11,586 5,554 9,623 135,517 247,903
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 23,383 7,012 3,736 5,594 38,434 78,159
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,873 1,002 585 1,461 11,446 17,367
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ  
   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - - - (4,477) (4,477)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 26,256 8,014 4,321 7,055 45,403 91,049
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3,072 1,100 541 1,155 12,779 18,647
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ  
   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (242) (218) (452) (912)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 29,328 9,114 4,620 7,992 57,730 108,784
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 24,220 35,147 3,256 1,332 2,615 90,329 156,899 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 24,220 32,075 2,472 934 1,631 77,787 139,119 
2561 (11.2 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 17,367 
2562 (12.7 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 18,647 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน  
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 15.7 ลา้นบาท (2561: 16.9 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้                แต่
ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 37.9 ลา้นบาท 
(2561: 36.9 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16.2 ลา้นบาท 2561: 13.9 ลา้นบาท) 
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14. ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยมท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม เป็นค่าความนิยมจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศ 2 
แห่ง โดยมีค่าความนิยมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทัยอ่ย ค่าความนิยม 
Wice Logistics (Singapore) Pte Ltd. 99,400 
Wice Logistics (Hong Hong) Limited 40,442 

 139,842 

 บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยม โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
กิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการ
กระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

 ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สรุปไดด้งัน้ี 

 
Wice Logistics 

(Singapore) Pte. Ltd. 
Wice Logistics       

(Hong Kong) Limited 
อตัราการเติบโต 3% 5% 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 9% 11% 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลการดําเนินงานในอดีตและการคาดการณ์การเติบโต                    
ของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั          
แต่ละกิจการ ผลจากการพิจารณา ฝ่ายบริหารเช่ือวา่ไม่เกิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม 
 ความสมัพนัธ์

ของกลุ่มลูกคา้
สิทธ์ิในการ   
ซ้ือหุน้เพิ่ม

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
รวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:  
ราคาทุน 299,221 4,367 11,692 315,280
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (41,160) (3,661) (2,961) (47,782)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (515) - (1) (516)
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 257,546 706 8,730 266,982
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:  
ราคาทุน 272,650 4,367 11,318 288,335
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (28,059) (2,603) (1,499) (32,161)
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 244,591 1,764 9,819 256,174

 
 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:  
ราคาทุน 11,569
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,934)
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8,635
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:  
ราคาทุน 11,218
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,496)
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 9,722
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 256,174 248,664 9,722 8,178 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 374 2,272 351 2,173 
เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 26,571 18,700 - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (15,621) (13,462) (1,438) (629)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (516) - - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 266,982 256,174 8,635 9,722 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี)   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 4.00 6,594 - 
รวม 6,594 - 

 ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2562 Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. ซ่ึ ง เ ป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึง                    
ในต่างประเทศของบริษทัย่อยไดกู้ย้ืมเงินระยะสั้นจากธนาคารจาํนวน 1.6 ลา้นหยวนจีน (6.6 ลา้นบาท)  
โดยเงินกูย้มืน้ีเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับาท)
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 573 - 5,237 4,353 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 381,769 273,632 36,731 61,362 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38 78 96 173 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81,492 52,912 5,907 10,799 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 463,872 326,622 47,971 76,687 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม
ลาํดบัท่ี วงเงินกู้ อตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไขการชาํระคืน 2562 2561

  (ร้อยละต่อปี)  
1 0.04 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย
6.02 ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน - 246 

2 30 ลา้นบาท MLR - 2.75 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกเดือน และทยอยชาํระคืน 
    เงินตน้จนหมดในปี 2567 26,290 -

3 40 ลา้นบาท MLR - 2.75 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกเดือน และทยอยชาํระคืน  
 เงินตน้จนหมดในปี 2567 33,320 -

รวม  59,610 246
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (128) -

 59,482 246
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (14,347) (21)
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 45,135 225 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 246
บวก: กูเ้พิ่ม 68,680
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (9,316)
หกั: ค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย (128)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 59,482

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย  

 ภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นตน้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้จํานวน             
1.3 ลา้นบาท 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
    (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7,744 11,744 7,480 11,744 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (274) (526) (219) (526) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) - - - 
รวม 7,466 11,218 7,261 11,218 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,094) (4,005) (4,073) (4,005) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี 

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,372 7,213 3,188 7,213 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงานของ
กิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 4 ปี  
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กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,282 3,462 7,744 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (188) (86) (274) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (4) (4) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,094 3,372 7,466 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,264 7,480 11,744 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (259) (267) (526) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,005 7,213 11,218 
    

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,248 3,232 7,480 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (175) (44) (219) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,073 3,188 7,261 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,264 7,480 11,744 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (259) (267) (526) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,005 7,213 11,218 
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20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 18,151 16,832 16,992 10,710
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:  
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,880 (3,242) 1,547 2,880
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 432 278 427 278
   ตน้ทุนบริการในอดีต 2,256 - 2,256 -
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:  
      (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ          

ตามหลกัคณิตศาสตร์ 
    

      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ  
         ดา้นประชากรศาสตร์ (651) 1,033 (651) 1,033
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ  
         ทางการเงิน 31 (49) 31 (49)
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุง  
     จากประสบการณ์ (1,932) 3,670 (2,313) 3,670
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 1,170 - -
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (138) (1,530) (138) (1,530)
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (75) (11) - -
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ปลายปี 19,954 

 
18,151 18,151 

 
16,992 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 2.3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.3 ล้านบาท) บริษทัฯบันทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุน
ของปีปัจจุบนั 
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 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเฉพาะบริษัทฯเท่านั้ นภายใน  1 ปี                     
ขา้งหนา้เป็นจาํนวน 0.1 ลา้นบาท (2561: จาํนวน 4.7 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 10 ปี (2561: 5 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1%
อตัราคิดลด (1.33) 1.49 (1.27) 1.42 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.33 (1.22) 1.27 (1.16) 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
   จาํนวนพนกังาน (1.45) 1.73 (1.37) 1.63 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1%
อตัราคิดลด (0.69) 0.76 (0.69) 0.76 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.63 (0.58) 0.63 (0.58) 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
   จาํนวนพนกังาน 

 
(0.77) 

 
0.36 

 
(0.77) 

 
0.36 

 

  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
อตัราคิดลด 1.44 - 2.66 1.81 2.66 1.81
อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.00 4.00 5.00 4.00
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน
พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 3 - 40 0 - 49 3 - 40 0 - 49
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21. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย        
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการ

ค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
   ของพนกังาน 217,126 

 
194,022 113,562 

 
140,777 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 42,131 18,777 20,085 17,996 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 31,192 23,437 16,560 11,116 

23. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท)

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 21,493 26,860 6,388 11,261
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
   ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (724) (627) (694) 552
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 20,769 26,233 5,694 11,813
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)  
  จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (191) 183 (147) (14)
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจาก                 
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (511) 931 (587) 931 

 (702) 1,114 (734) 917 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 64,723 139,959 88,830 121,561 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 8.25 - 25 ร้อยละ 8.25 - 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 33,251 28,555 17,766 24,312 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                       
นิติบุคคลของปีก่อน (199) - - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,198 163 1,491 134 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (264) (1,330) - - 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ (13,269) (528) (12,869) (13,563) 
อ่ืนๆ (948) (627) (694) 930 

รวม (12,283) (2,322) (12,072) (12,499) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 20,769 26,233 5,694 11,813 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 71 90 71 90 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,737 3,398 3,630 3,398 
ค่าเช่ารอตดัจ่าย 366 318 366 318 
ดอกเบ้ียเงินลงทุนคา้งจ่าย 534 - 534 - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ 810 1,499 810 1,499 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,518 5,305 5,411 5,305 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง                     
มูลค่าเงินลงทุน 232 41 188 41 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ 39,691 41,842 - - 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,923 41,883 188 41 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (34,405) (36,578) 5,223 5,264 

24. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อว ัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท         
การให้บริการ ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงานคือส่วนงานจดัหาระวางการขนส่ง             
ทางเรือ ส่วนงานจดัหาระวางการขนส่งทางอากาศ ส่วนงานขนส่งทางบกขา้มแดนและส่วนงานโลจิสติกส์  
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 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์    
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผล            
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึง           
วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมใน                
งบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561    มี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

จดัหาระวาง
การขนส่ง    
ทางเรือ 

จดัหาระวาง
การขนส่ง     
ทางอากาศ

ขนส่ง  
ทางบก
ขา้มแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการ  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 631 776 458 351 2,216 - 2,216
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 19 37 21 3 80 (75) 5
รวมรายได้ 650 813 479 354 2,296 (75) 2,221
ผลการดําเนินงาน   
กําไรของส่วนงาน 147 180 9 61 397 (31) 366
รายไดอ่ื้น    10
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย   (42)
ค่าใชจ่้ายในการขายแลบริหาร   (262)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    (7)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   65
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (21)
กําไรสําหรับปี    44
    
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน    
สินทรัพยส่์วนกลาง    1,574
รวมสินทรัพย์    1,574
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

จดัหาระวาง
การขนส่ง    
ทางเรือ 

จดัหาระวาง
การขนส่ง     
ทางอากาศ

ขนส่ง  
ทางบก
ขา้มแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการ   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 610 855 - 367 1,832 - 1,832
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 21 48 - 3 72 (72) -
รวมรายได้ 631 903 - 370 1,904 (72) 1,832
ผลการดําเนินงาน   
กําไรของส่วนงาน 134 173 - 82 389 - 389
รายไดอ่ื้น    18
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย   (33)
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร   (229)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    (5)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   140
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (26)
กําไรสําหรับปี    114
    
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน    
สินทรัพยส่์วนกลาง    1,420
รวมสินทรัพย์    1,420

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

ขอ้มูลรายไดจ้ากลูกคา้ซ่ึงกาํหนดข้ึนตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561
ส่วนงานในประเทศ 835,377 860,549
ส่วนงานต่างประเทศ 1,385,503 971,564
รวม 2,220,880 1,832,113
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(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน                    

และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี)  
ส่วนงานในประเทศ 588,856 562,737
ส่วนงานต่างประเทศ 50,781 61,255
รวม 639,637 623,992

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี  2562 และ  2561 ก ลุ่มบ ริษัทไ ม่ มีรายได้จ าก ลูกค้า ร ายใด ท่ี มี มูล ค่ า เ ท่ ากับห รือมากกว่ า                     
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน        
ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้
จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั  
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 3.2 ล้านบาท (งบการเงิน             
เฉพาะกิจการ: 3.1 ลา้นบาท) (2561: 3.0 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.9 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้
  (ลา้นบาท) (บาท)
ปี 2562   
เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 84.7 0.13 
ปี 2561    
เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 78.2 0.12 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 44

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี  

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2562 2561 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 3.5 26.4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.5 23.3 
มากกวา่ 5 ปี 16.9 18.4 

28.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาบริการซ่อมบาํรุงรถบรรทุก สัญญาซ่อมบาํรุงรักษาลิฟท์ สัญญาบริการรักษาความ
ปลอดภยั และสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษารายบุคคล โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาค่าบริการดงักล่าว บริษทัฯ
ตอ้งจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายภายใต้
สญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวน 3.4 ลา้นบาท (2561: 3.4 ลา้นบาท) 

28.3 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 2.8 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัสําหรับงานบริหาร
จดัการคลงัสินคา้ และ 0.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ เพื่อคํ้าประกนัภาระผกูพนัทางปฎิบติักบัสายการบิน 
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29. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
หน่วยลงทุน - 141.13 - 141.13

 
(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
หน่วยลงทุน - 89.03 - 89.03

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม   
ตราสารอนุพนัธ์   
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.06 - 0.06

 
(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
หน่วยลงทุน - 130.46 - 130.46
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(หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
หน่วยลงทุน - 89.02 - 89.02

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม   
ตราสารอนุพนัธ์   
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.06 - 0.06

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า       
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืจากธนาคาร และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กู ้ยืม              

ระยะสั้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าท่ี
หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันท่ี

มีดอกเบ้ีย เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  อตัรา
 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย
   (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 149 - 149 0.04 - 0.38
เงินลงทุนชัว่คราว 12 - - 141 153 0.35 - 0.90
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 596 596 -
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - - - 3 1.50 - 7.50
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2 - - - 2 0.35 - 1.00
 17 - 149 737 903
หนีสิ้นทางการเงิน  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 7 - - - 7 4.00
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 464 464 -
เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 3 - - 8 4.00
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 14 45 - - 59 MLR - 2.75
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 - - - 7 3.25 - 11.07
 33 48 - 464 545
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 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  อตัรา
 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย
   (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 208 - 208 0.15 - 0.38
เงินลงทุนชัว่คราว 12 - - 89 101 0.35 - 0.90
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 442 442 -
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 - - - 9 1.50 - 2.00
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2 - - - 2 0.35 - 1.00
 23 - 208 531 762
หนีสิ้นทางการเงิน  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 327 327 -
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 - - - 11 3.25 - 11.07
 11 - - 327 338

 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  อตัรา
 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย
   (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 75 - 75 0.25 - 0.38
เงินลงทุนชัว่คราว 2 - - 131 133 0.90
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 147 147 -
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - - 6 4.00

 8 - 75 278 361
หนีสิ้นทางการเงิน  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 48 48 -
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 - - - 7 3.25 - 11.09
 7 - - 48 55
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 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  อตัรา
 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม เฉล่ีย
   (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 46 - 46 0.25 - 0.38
เงินลงทุนชัว่คราว 2 - - 89 91 0.90
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 189 189 -
 2 - 46 278 326
หนีสิ้นทางการเงิน  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 77 77 -
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 - - - 11 3.25 - 11.09
 11 - - 77 88

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการให้บริการหรือรับบริการเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 0.7 0.4 0.6 30.15 32.45 
เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง - - 0.5 0.7 3.87 4.14 
เหรียญสิงคโปร์ 0.6 - 0.1 0.1 22.32 23.69 
เยนญ่ีปุ่น - - 0.2 1.8 0.28 0.29 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  อตัราแลกเปล่ียน    

ตามสญัญาของ  
 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วย

เงินตราต่างประเทศ) 
 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 30.17 - 30.35 26 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2563 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราแลกเปล่ียน    

ตามสญัญาของ  
 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วย

เงินตราต่างประเทศ) 
 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.6 32.33 - 33.22 21 กมุภาพนัธ์ - 3 กรกฎาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ขา้งตน้จาํนวน 0.02 ลา้นบาท หากบริษทัฯบนัทึกสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศตามมูลค่ายติุธรรม 

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.77:1 และ 0.48:1 (เฉพาะบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.16:1 และ 0.20:1)  
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32.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 ของบริษทัฯเพ่ือขออนุมติัการจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ในอตัรา 
หุ้นละ 0.09 บาท (58.67 ลา้นบาท) เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

33. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

