
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 



 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)            
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
(มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่ง
กำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 



2 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์      
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับ           
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ดงักล่ำว ไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้
เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อระบบธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทำน กำรใชจ่้ำยของผูบ้ริโภค กำรจ ำกดั
หรือหยดุชะงกักำรผลิต เป็นตน้ 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในเร่ืองกำรรับช ำระหน้ี กำรบริหำรกระแส
เงินสด ซ่ึงรวมถึงกำรลงทุนในกองทุนตรำสำรหน้ีท่ีบริหำรจดักำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนแห่งหน่ึงซ่ึง
ประกำศเลิกกองทุนในปลำยเดือนมีนำคม 2563 และปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชีกองทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ในปัจจุบนัและในอนำคตของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรกต็ำม 
ผลกระทบดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงเงินลงทุนในกองทุนตรำสำรหน้ีดงักล่ำวขำ้งตน้ และจะพจิำรณำบนัทึก
ผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขำ้งตน้แต่อยำ่งใด 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภำคม 2563 



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 206,932                149,330                96,268               74,775               
เงินลงทุนชัว่คราว -                            152,690                -                         132,600             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 662,204                596,090                168,340             147,330             
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 3,120                    2,974                    17,116               6,250                 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 20 153,532                -                            138,890             -                         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 60,545                  32,789                  29,188               8,803                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,086,333             933,873                449,802             369,758             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 2,974                    2,840                    2,100                 2,100                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            412,547             412,547             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                            -                            -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 214,971                229,637                119,139             139,119             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 48,551                  -                            32,797               -                         
ค่าความนิยม 139,842                139,842                -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 264,864                266,982                8,112                 8,635                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                            -                            5,946                 5,224                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 314                       336                       314                    336                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 671,516                639,637                580,955             567,961             
รวมสินทรัพย์ 1,757,849             1,573,510             1,030,757          937,719             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 12 7,034                    6,594                    -                         -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 13 557,862                463,872                64,522               47,971               
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 5,686                    5,492                    -                         -                         
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 14 14,350                  14,347                  -                         -                         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 15,913                  4,094                    4,934                 4,073                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,719                  18,989                  -                         -                         
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 20 106                       -                            106                    -                         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22,069                  14,635                  21,587               9,991                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 643,739                528,023                91,149               62,035               
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 14 41,546                  45,135                  -                         -                         
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 18,000                  3,000                    -                         -                         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 27,404                  3,372                    20,622               3,188                 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 46,435                  45,741                  46,435               45,741               
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 20,662                  19,954                  18,704               18,151               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 33,095                  34,405                  -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                            7,281                    -                         1,832                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 187,142                158,888                85,761               68,912               
รวมหนีสิ้น 830,881                686,911                176,910             130,947             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950                325,950                325,950             325,950             
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950                325,950                325,950             325,950             
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 347,779                347,779                347,779             347,779             
ส่วนเกินทุนจาการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,598                    5,598                    -                         -                         
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 3,732                    3,732                    -                         -                         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27,737                  27,737                  27,737               27,737               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 131,437                100,221                152,381             104,555             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,344)                   (17,396)                 -                         751                    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 835,889                793,621                853,847             806,772             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 91,079                  92,978                  -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 926,968                886,599                853,847             806,772             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,757,849             1,573,510             1,030,757          937,719             

-                            -                            -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 646,337          480,917          157,747            226,967          
เงินปันผลรับ 3, 7 -                      -                       38,729              56,174            
รายไดอ่ื้น 3 10,287            2,056              4,400                2,214              
รวมรายได้ 656,624            482,973            200,876            285,355            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 531,424          404,100          124,033            194,481          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,892              8,057              6,391                8,042              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 62,687            55,229            18,801              19,315            
รวมค่าใช้จ่าย 601,003            467,386            149,225            221,838            
กําไรจากกิจการรมดาํเนินงาน 55,621              15,587              51,651              63,517              
รายไดท้างการเงิน 145                   -                        113                   -                        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน (119)                  -                        (119)                  -                        
ขาดทุนจากการขายและการลดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ี (1,924)               -                        (1,706)               -                        
ตน้ทุนทางการเงิน (2,061)             (2,290)             (882)                  (741)                
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 51,662              13,297              49,057              62,776              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (6,679)             (4,214)             (2,004)               (1,852)             
กําไรสําหรับงวด 44,983              9,083                47,053              60,924              

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 30,267              11,648              47,053              60,924              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,716              (2,565)               

44,983              9,083                

กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05                  0.02                  0.07                  0.09                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับงวด 44,983              9,083                47,053              60,924              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 11,962              11,690              -                        -                        
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                      613                 -                        347                 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                      (123)                -                        (70)                  
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 11,962              12,180              -                        277                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 11,962              12,180              -                        277                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 56,945              21,263              47,053              61,201              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 42,246              23,828              47,053              61,201              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,699              (2,565)               

56,945              21,263              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)  

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 325,950               347,779          5,598                   3,732                 22,250                126,438              (8,124)                    163                     (7,961)                 823,786              133,409              957,195                
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                      -                           -                         -                          11,648                -                             -                          -                          11,648                (2,565)                  9,083                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                      -                           -                         -                          -                           11,690                    490                     12,180                12,180                -                           12,180                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                      -                           -                         -                          11,648                11,690                    490                     12,180                23,828                (2,565)                  21,263                  
เงินปันผลจ่าย -                           -                      -                           -                         -                          -                           -                             -                          -                          -                          (19,455)               (19,455)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 325,950               347,779          5,598                   3,732                 22,250                138,086              3,566                      653                     4,219                  847,614              111,389              959,003                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 325,950               347,779          5,598                   3,732                 27,737                100,221              (18,323)                  927                     (17,396)               793,621              92,978                 886,599                
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
   นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 2) -                           -                      -                           -                         -                          949                     -                             (927)                    (927)                    22                       -                           22                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
   - หลังการปรับปรุง 325,950               347,779          5,598                   3,732                 27,737                101,170              (18,323)                  -                          (18,323)               793,643              92,978                 886,621                
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                      -                           -                         -                          30,267                -                             -                          -                          30,267                14,716                 44,983                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                      -                           -                         -                          -                           11,979                    11,979                11,979                (17)                       11,962                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                      -                           -                         -                          30,267                11,979                    -                          11,979                42,246                14,699                 56,945                  
เงินปันผลจ่าย -                           -                      -                           -                         -                          -                           -                             -                          -                          -                          (16,598)               (16,598)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 325,950               347,779          5,598                   3,732                 27,737                131,437              (6,344)                    -                          (6,344)                 835,889              91,079                 926,968                

-                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวดั รวม รวม

ทุนที่ออกและ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 325,950                347,779                22,250                  109,305                164                         164                          805,448                
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                          -                          60,924                 -                            -                             60,924                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                          -                          -                           277                       277                        277                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            60,924                  277                         277                          61,201                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 325,950                347,779                22,250                  170,229                441                         441                          866,649                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 325,950                347,779                27,737                  104,555                751                         751                          806,772                
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
   นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 2) -                        -                            -                            773                       (751)                        (751)                         22                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
   - หลังการปรับปรุง 325,950                347,779                27,737                  105,328                -                              -                               806,794                
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                          -                          47,053                 -                            -                             47,053                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                          -                          -                           -                            -                             -                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            47,053                  -                              -                               47,053                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 325,950                347,779                27,737                  152,381                -                              -                               853,847                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 51,662              13,297              49,057              62,776              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20,888            9,895              5,425                4,818              
   หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 9                     (21)                   9                       (21)                  
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                      169                 -                        169                 
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -                      (120)                -                        (111)                
   ขาดทุนจากการขายตราสารหน้ี 1,061              -                       840                   -                      
   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีลดลง 863                 -                       866                   -                      
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 649                 876                 553                   876                 
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (812)                (514)                (1,054)               (514)                
   (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ (1,417)             -                       128                   -                      
   ดอกเบ้ียรับ (145)                (956)                (113)                  (197)                
   เงินปันผลรับ -                      -                       (38,729)             (56,174)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,547              2,290              882                   741                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 74,305              24,916              17,864              12,363              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (67,646)           (8,285)             3,794                (1,997)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (27,756)           70                    (19,130)             (1,940)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22                   (2,561)             22                     (3,597)             
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 83,998            (42,004)           17,036              (6,764)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,105              2,474              11,574              3,130              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,302)             76                    (1,832)               76                   
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 63,726              (25,314)             29,328              1,271                
   จ่ายดอกเบ้ีย -                        (1,637)               -                        -                        
   จ่ายภาษีเงินได้ (6,502)             (4,760)             (1,256)               (1,876)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 57,224              (31,711)             28,072              (605)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ่าประกนัเพ่ิมข้ึน (134)                -                       -                        -                      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีเพ่ิมข้ึน (1,349)             -                       (19)                    -                      
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                      1,020              -                        (19)                  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน -                      (2,113)             (10,866)             -                      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                      -                       -                        (8,000)             
ซ้ืออุปกรณ์ (6,214)             (8,342)             -                        (1,430)             
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                      841                 -                        841                 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (197)                -                       (46)                    -                      
ดอกเบ้ียรับ 175                 956                 207                   197                 
เงินปันผลรับ -                      -                       15,456              29,039            
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ี 285,127          -                       275,336            -                      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -                      29,488            -                        27,488            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (285,116)         (85,000)           (285,116)           (25,000)           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,708)               (63,150)             (5,048)               23,116              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                        29,680              -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,000            -                       -                        -                      
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (3,600)             -                       -                        -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (4,209)             (1,240)             (1,342)               (983)                
ดอกเบ้ียจ่าย (1,561)             (1,637)             (189)                  (89)                  
เงินปันผลจ่าย -                      (5,122)             -                        -                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 5,630                21,681              (1,531)               (1,072)               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 2,456                11,580              -                        -                        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 57,602              (61,600)             21,493              21,439              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 149,330          208,225          74,775              46,339            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 206,932            146,625            96,268              67,778              

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        23,273              27,134              
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                        245                   -                        -                        
   เงินปันผลคา้งจ่าย 10,379              12,074              -                        -                        
   ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย 694                   653                   694                   653                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนา                    
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศ                
ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงเป็นตัวแทนออกของ         
ดา้นพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 88/8 ถนนนนทรี    
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการ
เงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่าย
บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้ขอ้มูลทาง
การเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษแปลจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล        
ฉบบัภาษาไทยน้ี 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 2  

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน          
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน          
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคัญ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ี - กลุ่มบริษทั        
มีเงินลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดังกล่าวส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่า          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีถูกจดัประเภทใหม่  ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใตก้ าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็นก าไรสะสม 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน            
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วย               
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเข้าท าสัญญาและวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมุลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                       
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า           
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ          
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17     
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี          
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี 
ผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 
- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะพิจารณาใหน้ ้าหนกัของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้าหนกัท่ีนอ้ยใน
เทคนิคการประเมินค่ายุติธรรม ส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลระดบั 2 หรือระดบั 3 ของ
สินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

1.6 นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ี      
ใช้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียแปลงนโยบายการบัญชี          
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน             
มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่
กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย           
วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน               
กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และ
ก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ระดับ โดยมีข้อยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั       
ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

1.6.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือ
วนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดย
สะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ
แลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า      
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง           
งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน       การ
รายงานทาง     
การเงินกลุ่ม       

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 152,690 (152,690) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 152,712 - 152,712 
 

 

    



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน       การ
รายงานทาง     
การเงินกลุ่ม       

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 229,637 - (15,729) 213,908 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 51,804 51,804 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,094 - 14,298 18,392 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,372 - 23,609 26,981 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,280 - (1,832) 5,448 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 100,221 949 - 101,170 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (17,396) (927) - (18,323) 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน       การ
รายงานทาง     
การเงินกลุ่ม       

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 132,600 (132,600) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 132,622 - 132,622 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 139,119 - (15,729) 123,390 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 33,402 33,402 
 
 

    



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน       การ
รายงานทาง     
การเงินกลุ่ม       

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,072 - 823 4,895 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,188 - 18,682 21,870 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,832 - (1,832) - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 104,555 773 - 105,328 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 751 (751) - - 

2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือถือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 927 751 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น                  
ก าไรหรือขาดทุน 22 22 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 949 773 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เปรียบเทียบกับการจดัประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม 
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตาม     

บญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                 

1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149,330 - 149,330 149,330 
เงินลงทุนชัว่คราว 152,690 141,135 11,555 152,690 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 596,091 - 596,091 596,091 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,974 - 2,974 2,974 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 22 - 22 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 2,840 - 2,840 2,840 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 903,925 141,157 762,790 903,947 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตาม     

บญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                       

1 มกรำคม 2563 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,775 - 74,775 74,775 
เงินลงทุนชัว่คราว 132,600 130,463 2,137 132,600 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 147,331 - 147,331 147,331 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,250 - 6,250 6,250 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 22 - 22 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 2,100 - 2,100 2,100 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 363,056 130,485 232,593 363,078 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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2.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี           
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,666 26,908 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (2,936) (2,936) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (4,823) (4,468) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
37,907 

 
19,504 

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,466 7,261 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,373 26,765 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 4,742 4,895 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 18,717 21,870 

 23,459 26,765 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดิน 17,673 17,673 
อาคาร 14,536 - 
อุปกรณ์ส านกังาน 2,357 - 
ยานพาหนะ 17,238 15,729 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 51,084 33,402 
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อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธก์บับริษทัฯ 
บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย (บริษทัฯมีอ านาจควบคุม) 
Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
Wice Logistics (Hong Kong) Limited  บริษทัยอ่ย 
Guangzhou Wice Losistics Limited  
  (ถือหุน้โดย Wice Logistics (Hong Kong) Limited  ร้อย

ละ 100) 
บริษทัยอ่ย 

Wice Logistics (Shenzhen) Limited  
(ถือหุน้โดย Wice Logistics (Hong Kong) Limited  
ร้อยละ 70) 

บริษทัยอ่ย 

Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย (บริษทัฯมีอ านาจควบคุม) 
   (ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั  
    ร้อยละ 40 และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยโูรเอเชีย  
    โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั อีกร้อยละ 60)  
Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd           (ถือ

หุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติส์ จ ากดั  ร้อย
ละ 100) 

บริษทัยอ่ย 

Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited           
(ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติส์ จ ากดั  
ร้อยละ 40) 

บริษทัร่วม 
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 รายการธุรกิจท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                                  

เฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)   
  บริษทัยอ่ย  - - 968 1,497 
  บริษทัร่วม  4,525 3,773 - - 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  60 47 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,585 3,820 968 1,497 
เงินปันผลค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
  บริษทัยอ่ย - - 23,273 - 
รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 23,273 - 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 13)    
  บริษทัยอ่ย  - - 9,923 5,295 
  บริษทัร่วม  683 573 - - 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  - 38 - 38 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  683 611 9,923 5,333 

 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 2.0 4.8 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 0.6 0.1 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 0.1 - อตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 38.7 56.2 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 13.5 10.2 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 0.4 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 0.1 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 - 8 ต่อปี มีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ก าไรจาก         

อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2563 

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,165 - 77 2,242 
Euroasia Total Logistics 

Vietnam Company  
บริษทัร่วม  

   

 Limited  809 - 69 878 

รวม  2,974 - 146 3,120 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2563 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล             
โลจิสติกส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 6,250 12,000 (1,134) 17,116 

รวม  6,250 12,000 (1,134) 17,116 

เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 
และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ผลต่างจาก           
การแปลงค่า                
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้น      

 บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 5,492 - 194 5,686 

เงินกูย้มืระยะยาว      

 บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 3,000 15,000 - 18,000 
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เงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

บริษทัยอ่ยกูย้มืเงินระยะยาวจากกรรมการโดยมีวงเงินกูต้ามสัญญาจ านวน 18 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าว
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 42,552 13,734 4,826 5,568 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 203 281 187 281 
รวม 42,755 14,015 5,013 5,849 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินสด 689 439 280 - 
เงินฝากธนาคาร 206,243 148,891 95,988 74,775 

รวม 206,932 149,330 96,268 74,775 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.15 
ถึง 0.38 ต่อปี 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 793 1,251 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 4,496 3,754 125 49 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,496 3,754 918 1,300 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 207,906 175,886 67,673 68,271 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  308,934 290,667 33,107 36,681 
 3 - 6 เดือน 31,201 41,155 541 2,636 
 6 - 12 เดือน 20,603 14,375 2,034 7,909 
 มากกวา่ 12 เดือน 41,006 33,210 459 677 
รวม 609,650 555,293 103,814 116,174 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (344) (353) (344) (353) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการ 
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 609,306 554,940 103,470 115,821 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 613,802 558,694 104,388 117,121 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 50 197 
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการ 
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,426 35,835 40,539 29,602 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89 66 23,273 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,887 1,495 90 410 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 48,402 37,396 63,952 30,209 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 662,204 596,090 168,340 147,330 
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6. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตส าหรับเติมน ้ ามนัและ
หนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเพื่อค ้าประกนัการใชค้ลงัสินคา้ 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  31 มีนาคม  2563 และ                  
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

บริษทัยอ่ย 
  

ทุนเรียกช าระแลว้ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                        
รับในระหวา่งงวด/ปี 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน 13.5 ลา้นบาท 13.5 ลา้นบาท 99.99 99.99 13,498 13,498 - 8,651 
  โซลูชัน่ จ ากดั         
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล 70 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 40.00 40.00 28,000 28,000 - - 
   โลจิสติกส์ จ ากดั         
WICE Logistics 0.7 ลา้นเหรียญ 0.7 ลา้นเหรียญ       
  (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ สิงคโปร์ 70.00 70.00 290,637 290,637 38,729 47,523 
WICE Logistics 0.8 ลา้นเหรียญ 0.8 ลา้นเหรียญ       
  (Hong Kong) Limited ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง 80.00 80.00 80,412 80,412 - 8,173 

รวม     412,547 412,547 38,729 64,347 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited (เดิมช่ือ 
“Universal Worldwide Transportation Limited”) จ านวน 80,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญ
ดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯได้ช าระค่าซ้ือ
หุ้นส่วนแรกจ านวน 39.86 ล้านบาท ทั้ งน้ี ตามสัญญาซ้ือหุ้นดังกล่าวได้ระบุว่าบริษัทฯจะจ่ายเงิน              
ค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือโดยค านวณจากการผลด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัดงักล่าวจนถึง ปี 2565 แต่        
ไม่เกินจ านวน 2.21 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯบนัทึกมูลค่าเงินลงทุน ณ วนัซ้ือ
กิจการจ านวน 80.4 ลา้นบาท ตามมูลค่ายุติธรรม และบนัทึกเจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
จ านวน 40.5 ลา้นบาท และปรับดว้ยตน้ทุนทางการเงินในงวดถดัไปตามรายการดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 40,557 40,557 
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสะสม 5,878 5,184 
รวม 46,435 45,741 

ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวด/ปี 694 2,670 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   มูลค่าเงินลงทุน  

บริษทัร่วม ทุนเรียกช าระ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ     

Euroasia Total Logistics 

Vietnam Company Limited 

500 ลา้นดอง 500 ลา้นดอง 40 40 - - 275 275 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน     - - (275) (275) 

รวม     - - - - 

 ในปี 2562 บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าลงทุน          
ในบริษทั ท่ีตั้งข้ึนใหม่ในประเทศเวียดนาม “ Euroasia Total Logistics (Vietnam) Company Limited”         
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 500 ลา้นดอง โดยบริษทัย่อยไดล้งทุนจ านวน 200 ลา้นดองหรือร้อยละ 40 
ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นจ านวน 274,500 บาท ซ่ึงบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ งเม่ือวัน ท่ี                  
2 พฤษภาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยยงัไม่ไดจ่้ายค่าหุ้นดงักล่าวทั้งจ านวน ซ่ึงค่าหุ้นคา้งจ่ายดงักล่าว
แสดงรวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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8.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,906 2,873 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,150 1,139 
หน้ีสินหมุนเวยีน (5,852) (5,443) 
สินทรัพย ์- สุทธิ (2,796) (1,431) 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 40 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในสินทรัพย ์- สุทธิ (1,118) (572) 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563 2562 
รายได ้ 740 - 
ขาดทุน  (1,390) - 

8.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 บริษทัย่อยไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธี   
ส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย ์บริษทัยอ่ยไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจาก
บริษทัย่อยไม่ไดมี้ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผูกพนัของ
บริษทัร่วมดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

 

ส่วนแบ่งผลขาดทุน 
ในระหวา่งงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม 
ถึงวนัท่ี  

บริษทัร่วม 2563 2562 
31 มีนาคม

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
Euroasia Total Logistics Vietnam 

Company Limited (556) - (1,109) (553) 
รวม (556) - (1,109) (553) 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 229,637 139,119 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (15,729) (15,729) 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,214 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (7,290) (4,251) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,139 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 214,971 119,139 

10.  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 51,804 33,402 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,051) (605) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 798 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 มนีำคม 2563 48,551 32,797 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 266,982 8,635 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 197 46 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (5,772) (569) 
ผลต่างจากการแปลงมูลค่างบการเงิน 3,457 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 264,864 8,112 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
 (ร้อยละต่อปี)   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 4.00 7,034 6,594 
รวม 7,034 6,594 

 Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศของบริษทัยอ่ยได้
กูย้มืเงินระยะสั้นจากธนาคารจ านวน 1.6 ลา้นหยวนจีน โดยเงินกูย้มืน้ีเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,594 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 440 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 7,034 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

     (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 683 573 9,923 5,237 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 465,485 381,769 47,626 36,731 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 38 - 96 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 91,694 81,492 6,973 5,907 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 557,862 463,872 64,522 47,971 

14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

 (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม 
 

ล าดบัท่ี 
 

วงเงินกู ้
 

อตัราดอกเบ้ีย 
 

เง่ือนไขการช าระคืน 
31 มีนาคม

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
  (ร้อยละต่อปี)    

1 30 ลา้นบาท MLR - 2.75 ช าระคืนดอกเบ้ียทุกเดือน และทยอยช าระคืน   
     เงินตน้จนหมดในปี 2567 24,700 26,290 

2 40 ลา้นบาท MLR - 2.75 ช าระคืนดอกเบ้ียทุกเดือน และทยอยช าระคืน   
  เงินตน้จนหมดในปี 2567 31,310 33,320 

รวม   56,010 246 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (114) (128) 

 55,896 59,482 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (14,350) (14,347) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 41,546 45,135 

 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัฯและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ             
ในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระ
หน้ีเป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน      1.3 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1.3 ลา้นบาท) 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 22  

15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 46,477 7,744 30,054 7,480 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (4,942) (274) (4,498) (219) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,782 (4) - - 

รวม 43,317 7,466 25,556 7,261 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (15,913) (4,094) (4,934) (4,073) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ี 
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,404 3,372 20,622 3,188 

กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อ           
เช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ (31 ธนัวาคม 2562: สัญญาเช่าการเงินกบั
บริษทัสิสซ่ิง) โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 
1 ถึง 14 ปี (31 ธนัวาคม 2562: 1 ถึง 4 ปี) 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน   
ตามสญัญาเช่า 

16,110 13,829 16,538 46,477 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (870) (2,071) (2,001) (4,942) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 673 1,109 - 1,782 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 15,913 12,867 

 
14,537 43,317 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,282 3,462 7,744 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (188) (86) (274) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (4) (4) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,094 3,372 7,466 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน        
ตามสญัญาเช่า 

 
5,593 

 
7,923 

 
16,538 

 
30,054 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (659) (1,838) (2,001) (4,498) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสญัญาเช่า 4,934 6,085 

 
14,537 25,556 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,248 3,232 7,480 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (175) (44) (219) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,073 3,188 7,261 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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16.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 19,954 18,151 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 649 553 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 59 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 20,662 18,704 

17. ภำษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,873 4,278 2,726 1,862 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
 ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว (1,194) (64) (722) (10) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 6,679 4,214 2,004 1,852 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่งทำง

อำกำศ 

 
ขนส่งทำงบก 
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 127 301 127 91 646 - 646 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6 10 6 - 22 (22) - 

รวมรำยได้ 133 311 133 91 668 (22) 646 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 26 50 19 20 115 - 115 
รายไดอ่ื้น       11 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (17) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       (57) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       52 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (7) 

ก ำไรส ำหรับงวด       45 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่งทำง

อำกำศ 

 
ขนส่งทำงบก 
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 175 162 56 88 481 - 481 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 7 13 7 - 27 (27) - 

รวมรำยได้ 182 175 63 88 508 (27) 481 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 24 26 7 19 76 - 76 
รายไดอ่ื้น       2 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (7) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       (58) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       13 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (4) 

ก ำไรส ำหรับงวด       9 
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19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ส านกังาน        (31 
ธนัวาคม 2562: การเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร) อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี       (31 
ธนัวาคม 2562: 1 ถึง 20 ปี) 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ
ระยะยาวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 6.3 18.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.8 10.2 
มากกวา่ 5 ปี - 16.9 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 1.7 3.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.6 6.5 
มากกวา่ 5 ปี - 16.9 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าท่ีดินจากการน ามาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงินจ่ายช าระตาม 
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ตามท่ีกล่าวไวใ้น            
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 
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อารยา คงสุนทร 
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19.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาบริการซ่อมบ ารุงรถบรรทุก สัญญาซ่อมบ ารุงรักษาลิฟท ์สัญญาบริการรักษาความ
ปลอดภยั และสญัญาวา่จา้งท่ีปรึกษารายบุคคล โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญาค่าบริการดงักล่าว บริษทัฯ
ตอ้งจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ในระหว่างงวด บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายภายใต้
สญัญาดงักล่าวเป็นจ านวน 1.1 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2562: 1.2 ลา้นบาท) 

19.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 2.8 ล้านบาท และ 0.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (31 ธันวาคม 2562:        
2.8 ล้านบาท  และ 0.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

20. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม  
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 206,932 206,932 206,932 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 662,204 662,204 662,204 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,120 3,120 3,120 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

- เงินลงทุนในตราสารหน้ี* 137,399 - 137,399 137,399 
- เงินฝากประจ าธนาคาร - 14,588 14,588 14,588 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,545 - 1,545 1,545 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 2,974 2,974 2,974 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 138,944 889,818 1,028,762 1,028,762 

 * รวมเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีจ านวน 19.8 ลา้นบาท ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหน่ึงซ่ึงประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งช าระบญัชีกองทุน 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - 7,034 7,034 7,034 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 557,862 557,862 557,862 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,686 5,686 5,686 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 43,317 43,317 43,317 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 106 - 106 106 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 55,897 55,897 55,897 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 18,000 18,000 18,000 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 106 687,796 687,902 687,902 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม  
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 149,330 149,330 149,330 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 596,091 596,091 596,091 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,974 2,974 2,974 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

- เงินลงทุนในตราสารหน้ี 141,135 - 141,135 141,135 
- เงินฝากประจ าธนาคาร - 11,555 11,555 11,555 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 22 - 22 22 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 2,840 2,840 2,840 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 141,157 762,790 903,947 903,947 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - 6,594 6,594 6,594 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 463,872 463,872 463,872 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,492 5,492 5,492 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 40,262 40,262 40,262 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 59,482 59,482 59,482 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,000 3,000 3,000 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน - 578,702 578,702 578,702 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม  
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 96,268 96,268 96,268 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 168,340 168,340 168,340 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 17,116 17,116 17,116 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

- เงินลงทุนในตราสารหน้ี* 136,734 - 136,734 136,734 
- เงินฝากประจ าธนาคาร - 2,156 2,156 2,156 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 2,100 2,100 2,100 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 136,734 285,980 422,714 422,714 

 * รวมเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีจ านวน 19.1 ลา้นบาท ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหน่ึงซ่ึงประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งช าระบญัชีกองทุน 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 64,522 64,522 64,522 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 25,556 25,556 25,556 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

- หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 106 - 106 106 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 106 90,078 90,184 90,184 
 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม  
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 74,775 74,775 74,775 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 147,331 147,331 147,331 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6,250 6,250 6,250 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

- เงินลงทุนในตราสารหน้ี 130,463 - 130,463 130,463 
- เงินฝากประจ าธนาคาร - 2,137 2,137 2,137 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 22 - 22 22 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 2,100 2,100 2,100 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 152,712 751,235 903,925 903,947 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 47,971 47,971 47,971 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 26,765 26,765 26,765 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน - 74,736 74,736 74,736 

 

 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ แสดงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิด
ลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้
ในการประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียน
ทนัที  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

21.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

21.1 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผล
จากผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 ให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.09 บาทคิดเป็นจ านวน                 
58.67 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 

21.2 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดด้ าเนินการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัร้อยละ 30 ของ Wice Logistics 
(Singapore) Pte. Ltd. โดยมูลค่ารายการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นดงักล่าวพิจารณาจากผลก าไรจากการด าเนินงาน 
(EBITDA) เฉล่ียของปี 2559 ถึงปี 2561 คิดเป็นจ านวน 5.35 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (122.83 ลา้นบาท) 
ทั้งน้ี สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเพิ่มจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 นบัตั้งแต่วนัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 

22. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติ ให้ออกโดยคณะกรรมการบ ริษัทฯ เม่ือวัน ท่ี                       
13 พฤษภาคม 2563 
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