
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 



 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ              
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.5 และ 2 ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัได้
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติั ซ่ึงบริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของ          
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั โดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563         
และไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ซ่ึงไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อ
ระบบธุรกิจ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในเร่ืองกำรรับช ำระหน้ี            
กำรบริหำรกระแสเงินสด ซ่ึงรวมถึงกำรลงทุนในกองทุนตรำสำรหน้ีท่ีบริหำรจดักำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุนแห่งหน่ึง ซ่ึงประกำศเลิกกองทุนในปลำยเดือนมีนำคม 2563 และปัจจุบนัอยู่ระหวำ่งช ำระบญัชีกองทุน       
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ในปัจจุบนัและในอนำคตของกลุ่มบริษทั 
อยำ่งไรก็ตำม ผลกระทบดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ำยบริหำรของกลุ่ม
บริษทัไดติ้ดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของ
สินทรัพย ์ ซ่ึงรวมถึงเงินลงทุนใน กองทุนตรำสำรหน้ีดงักล่ำวขำ้งตน้ และจะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำว
เม่ือสำมำรถท ำได ้

ทั้งน้ีขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขำ้งตน้แต่อยำ่งใด 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหำคม 2563 



บริษัท ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 234,653               149,330               56,025                    74,775              

เงินลงทุนชวัคราว 6 -                          152,690               -                             132,600            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 664,480               596,090               163,581                  147,330            

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 3,272                   2,974                   4,664                      6,250                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 109,898               -                          94,108                    -                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 47,518                 32,789                 11,875                    8,803                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,059,821            933,873               330,253                  369,758            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 7 2,973                   2,840                   2,100                      2,100                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          547,374                  412,547            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                          -                          -                             -                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 206,346               229,637               115,395                  139,119            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 44,171                 -                          32,193                    -                       

ค่าความนิยม 139,842               139,842               -                             -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 264,327               266,982               7,586                      8,635                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 122                      -                          5,793                      5,224                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 328                      336                      328                         336                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 658,109               639,637               710,769                  567,961            

รวมสินทรัพย์ 1,717,930            1,573,510            1,041,022               937,719            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคาร 13 8,859                   6,594                   -                             -                       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 14 564,771               463,872               50,556                    47,971              

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 3 4,810                   5,492                   -                             -                       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 15 23,558                 14,347                 20,004                    -                       

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 14,286                 4,094                   4,973                      4,073                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,012                 18,989                 1,829                      -                       

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 25                       -                          25                           -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 9,336                   14,635                 6,366                      9,991                

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 653,657               528,023               83,753                    62,035              

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 108,601               45,135                 56,245                    -                       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 3 -                          3,000                   -                             -                       

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 22,502                 3,372                   19,364                    3,188                

เจา้หนีค่าซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 47,137                 45,741                 47,137                    45,741              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21,246                 19,954                 19,255                    18,151              

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 32,826                 34,405                 -                             -                       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 961                      7,281                   -                             1,832                

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 233,273               158,888               142,001                  68,912              

รวมหนสิีน 886,930               686,911               225,754                  130,947            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950               325,950               325,950                  325,950            

   ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      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                   -                             -                       

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (51,417)               3,732                   -                             -                       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27,737                 27,737                 27,737                    27,737              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 128,224               100,221               113,802                  104,555            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (15,626)               (17,396)                -                             751                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 768,245               793,621               815,268                  806,772            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 62,755                 92,978                 -                             -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 831,000               886,599               815,268                  806,772            

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,717,930            1,573,510            1,041,022               937,719            

-                          -                          -                             -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 1,036,863        537,804           166,339           185,868           

เงินปันผลรับ 3 -                       -                       8,748                8,174                

รายไดอื้น 3 1,218                8,389                1,057                350                   

รวมรายได้ 1,038,081        546,193           176,144           194,392           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 882,715           460,908           126,253           156,678           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,455                9,128                6,347                7,618                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 58,725              69,871              18,534              22,332              

รวมค่าใช้จ่าย 948,895           539,907           151,134           186,628           

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 89,186              6,286                25,010              7,764                

รายไดท้างการเงิน 58                     -                       81                     -                       

กลบัรายการจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน 119                   -                       119                   -                       

ขาดทุนจากการขายและการลดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี 1,924                -                       172                   -                       

ตน้ทุนทางการเงิน (2,468)              (366)                 (1,205)              (743)                 

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 88,819              5,920                24,177              7,021                

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 (10,032)            (1,825)              (4,091)              158                   

กาํไรสําหรับงวด 78,787              4,095                20,086              7,179                

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 55,265              9,427                20,086              7,179                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 23,522              (5,332)              

78,787              4,095                

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.08                  0.01                  0.03                  0.01                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 78,787              4,095                20,086              7,179                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทเีป็นเงินตราต่างประเทศ (9,075)              (14,266)            -                       -                       

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                       (194)                 -                       (120)                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                       39                     -                       24                     

รายการทีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,075)              (14,421)            -                       (96)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (9,075)              (14,421)            -                       (96)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 69,712              (10,326)            20,086              7,083                

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 46,171              (4,994)              20,086              7,083                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 23,541              (5,332)              

69,712              (10,326)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 1,683,200        1,018,721        324,086           412,835           

เงินปันผลรับ 3, 7 -                       -                       47,477              64,347              

รายไดอื้น 3 6,826                10,445              5,457                2,565                

รวมรายได้ 1,690,026        1,029,166        377,020           479,747           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,414,139        865,008           250,286           351,159           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 14,347              17,185              12,738              15,660              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 114,851           125,100           37,214              41,647              

รวมค่าใช้จ่าย 1,543,337        1,007,293        300,238           408,466           

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 146,689           21,873              76,782              71,281              

รายไดท้างการเงิน 203                   -                       194                   -                       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน (121)                 -                       (121)                 -                       

ขาดทุนจากการขายและการลดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี (1,761)              -                       (1,534)              -                       

ตน้ทุนทางการเงิน (4,529)              (2,656)              (2,087)              (1,484)              

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 140,481           19,217              73,234              69,797              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (16,711)            (6,039)              (6,095)              (1,694)              

กาํไรสําหรับงวด 123,770           13,178              67,139              68,103              

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 85,531              21,075              67,139              68,103              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 38,239              (7,897)              

123,770           13,178              

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.13                  0.03                  0.10                  0.10                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 123,770           13,178              67,139              68,103              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทเีป็นเงินตราต่างประเทศ 2,887                (2,576)              -                       -                       

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                       419                   -                       227                   

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                       (84)                   -                       (46)                   

รายการทีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,887                (2,241)              -                       181                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 2,887                (2,241)              -                       181                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 126,657           10,937              67,139              68,284              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 88,417              18,834              67,139              68,284              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 38,240              (7,897)              

126,657           10,937              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุน ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

จากการรวม จากการเปลียนแปลง แปลงค่างบการเงิน จากการวดัมูลค่า รวม รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุน้ จดัสรรแลว้ - ทีเป็นเงินตรา เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอืน ผูถื้อหุน้ของ ควบคุม รวม

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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 -                            -                     -                            -                           -                            21,075                  -                              -                            -                            21,075                  (7,897)                   13,178                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                     -                            -                           -                            -                            (2,576)                     335                       (2,241)                   (2,241)                   -                            (2,241)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                     -                            -                           -                            21,075                  (2,576)                     335                       (2,241)                   18,834                  (7,897)                   10,937                  

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                     -                            -                           5,487                    (5,487)                   -                              -                            -                            -                            -                            -                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                     -                            -                           -                            (84,745)                 -                              -                            -                            (84,745)                 (22,411)                 (107,156)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 325,950                347,779          5,598                     3,732                   27,737                  57,281                  (10,700)                   498                       (10,202)                 757,875                103,101                860,976                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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                

ผลสะสมจากการเปลียนแปลง

   นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 2) -                            -                     -                            -                           -                            949                       -                              (927)                      (927)                      22                         -                            22                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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 -                            -                     -                            -                           -                            85,531                  -                              -                            -                            85,531                  38,239                  123,770                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                     -                            -                           -                            189                       2,697                      2,697                    2,886                    1                           2,887                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                     -                            -                           -                            85,720                  2,697                      -                            2,697                    88,417                  38,240                  126,657                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                     -                            -                           -                            (58,666)                 -                              -                            -                            (58,666)                 (18,785)                 (77,451)                 

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8) -                            -                     -                            (55,149)                -                            -                            -                              -                            -                            (55,149)                 (67,678)                 (122,827)               

เพมิขึนจากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                            -                     -                            -                           -                            -                            -                              -                            -                            -                            18,000                  18,000                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 325,950                347,779          5,598                     (51,417)                27,737                  128,224                (15,626)                   -                            (15,626)                 768,245                62,755                  831,000                

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ส่วนเกินทุน

จากการวดั รวม รวม

ทุนทีออกและ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอืน ส่วนของ

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 325,950                347,779                22,250                  109,305                164                         164                           805,448                

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            68,103                  -                              -                               68,103                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            181                         181                           181                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            68,103                  181                         181                           68,284                  

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            5,487                    (5,487)                   -                              -                               -                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            (84,745)                 -                              -                               (84,745)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 325,950                347,779                27,737                  87,176                  345                         345                           788,987                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 325,950                347,779                27,737                  104,555                751                         751                           806,772                

ผลสะสมจากการเปลียนแปลง

   นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 2) -                        -                            -                            773                       (751)                        (751)                         22                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 

   - หลังการปรับปรุง 325,950                347,779                27,737                  105,328                -                              -                               806,794                

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            67,139                  -                              -                               67,139                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                              -                               -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            67,139                  -                              -                               67,139                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            (58,665)                 -                              -                               (58,665)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 325,950                347,779                27,737                  113,802                -                              -                               815,268                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 140,481            19,217              73,234              69,797              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 26,890              20,005              10,487              9,690                

   หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 74                      (29)                    74                      (29)                    

   กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ -                        169                    -                        169                    

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 180                    -                        -                        -                        

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว -                        (1,040)               -                        (743)                  

   ขาดทุนจากการขายตราสารหนี 908                    -                        682                    -                        

   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีลดลง 853                    -                        852                    -                        

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,294                4,918                1,104                4,974                

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ 47                      -                        47                      -                        

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 198                    (400)                  163                    1,186                

   รายไดท้างการเงิน (203)                  (812)                  (194)                  (293)                  

   เงินปันผลรับ -                        -                        (47,477)             (64,347)             

   ตน้ทุนทางการเงิน 4,529                2,656                2,087                1,484                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 175,251            44,684              41,059              21,888              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (68,661)             (27,500)             14,687              18,007              

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (14,729)             (2,991)               (3,072)               2,154                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 8                        (1,834)               8                        (3,603)               

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 101,167            (14,565)             2,853                (25,898)             

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื (3,420)               -                        -                        -                        

   หนีสินหมุนเวยีนอนื (5,346)               (3,862)               (3,648)               (187)                  

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื (6,320)               6,924                (1,832)               152                    

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 177,950            856                    50,055              12,513              

   จ่ายภาษีเงินได้ (10,059)             (1,867)               (2,186)               (4,394)               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 167,891            (1,011)               47,869              8,119                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (2,855)               (2,384)               (26)                    (28)                    

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลและ

   กิจการทเีกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) ลดลง (347)                  6,083                1,586                -                        

ซืออปุกรณ์ (7,524)               (17,197)             (143)                  (1,774)               

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (227)                  -                        (91)                    -                        

ลงทุนเพมิในบริษทัยอ่ย (122,827)           -                        (134,827)           -                        

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว -                        (189,000)           -                        (129,000)           

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี 420,943            -                        409,939            -                        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว -                        186,492            -                        144,491            

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารหนี (373,637)           -                        (373,637)           -                        

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                        841                    -                        841                    

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        40,500              

ดอกเบียรับ 446                    1,000                436                    481                    

เงินปันผลรับ -                        -                        16,296              30,134              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (86,028)             (14,165)             (80,467)             85,645              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 2,184                -                        -                        -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 80,000              56,723              80,000              -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (7,351)               (3,751)               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทเีกียวขอ้งกนั (3,682)               -                        -                        -                        

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                        (1,751)               -                        (1,970)               

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (9,414)               -                        (2,797)               -                        

ดอกเบียจ่าย (4,529)               (1,341)               (955)                  (169)                  

เงินปันผลจ่าย (50,909)             (85,442)             (58,649)             (84,745)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 6,299                (31,811)             13,848              (86,884)             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (2,839)               (14,322)             -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 85,323              (61,309)             (18,750)             6,880                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 149,330            208,225            74,775              46,339              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 234,653            146,916            56,025              53,219              

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด:

   ซืออปุกรณ์ยงัมิไดจ่้ายชาํระ -                        185                    -                        185                    

   ซืออปุกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                        289                    -                        -                        

   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        31,182              34,213              

   เงินปันผลคา้งจ่าย 21,066              13,770              306                    -                        

   ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย 6,580                3,829                6,580                3,829                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 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 ท่ี ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้ น            
อยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  

 สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในเร่ืองการรับช าระหน้ี           
การบริหารกระแสเงินสด ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีท่ีบริหารจัดการโดยบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง ซ่ึงประกาศยกเลิกกองทุนในปลายเดือน มีนาคม 2563 และปัจจุบนั
อยู่ระหว่างช าระบัญชี ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ               
กระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอ             
คร้ังล่าสุด ดังนั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้ข้อมูล              
ทางการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล        
ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน          
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
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 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ี - กลุ่มบริษทั        
มีเงินลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่าจะจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงิน            
ท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจัดประเภทดังกล่าวส่วนเกินทุนจากการวดั             
มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีถูกจดัประเภทใหม่  ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใตก้ าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็นก าไรสะสม 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน            
กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์  - กลุ่มบริษัทรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ เม่ือเร่ิมแรกด้วย               
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเข้าท าสัญญาและวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมุลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                       
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 4  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า           
และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ          
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17     
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี          
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 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) มาใช้วดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
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- เลือกท่ีจะพิจารณาให้น ้าหนกัของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้าหนกัท่ีนอ้ยใน
เทคนิคการประเมินค่ายุติธรรม ส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลระดบั 2 หรือระดับ 3 ของ
สินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแส        
เงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ี      
ใช้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียแปลงนโยบายการบัญชี          
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน             
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่
กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นต่อสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย           
วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน               
กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั  และ
ก าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ระดับ โดยมีข้อยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ       
ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.6.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือ
วนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดย
สะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ
แลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า      
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 7  

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง           
งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก 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
การเงินฉบบัที่ 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 152,690 (152,690) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 152,712 - 152,712 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 229,637 - (15,884) 213,753 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 51,959 51,959 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,094 - 14,298 18,392 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 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 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น (17,396) (927) - (18,323) 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน       การ
รายงานทาง     
การเงินกลุ่ม       

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงานทาง
การเงินฉบบัที่ 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 132,600 (132,600) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 132,622 - 132,622 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 139,119 - (15,729) 123,390 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 33,402 33,402 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,074 - 823 4,897 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,188 - 18,682 21,870 

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

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 22 22 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 949 773 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เปรียบเทียบกับการจดัประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม 
แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตาม     

บญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
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 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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

ขาดทนุ 
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 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,250 - 6,250 6,250 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 22 - 22 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 2,100 - 2,100 2,100 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 363,056 130,485 232,593 363,078 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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2.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี           
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่า         
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐาน             
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,666 26,908 
หกั: สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (2,936) (2,936) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (4,823) (4,466) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
37,907 

 
19,506 

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

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,373 26,767 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 18,392 4,897 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 26,981 21,870 

 45,373 26,767 

 รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16           
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดิน 17,673 17,673 
อาคาร 14,536 - 
อุปกรณ์ส านกังาน 2,357 - 
ยานพาหนะ 17,393 15,729 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 51,959 33,402 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
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  
  (ถือหุ้นโดย 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 ยูโรเอเชีย 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 ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติส์ จ ากดั  
ร้อยละ 40) 

บริษทัร่วม 

  
  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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 รายการธุรกิจท่ีส าคัญส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดจ้ากการให้บริการ - - 2.8 1.3 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการอื่น - - 1.1 1.8 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 8.8 8.1 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการให้บริการ - - 18.0 15.3 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการให้บริการ 1.2 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการอื่น 0.7 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการให้บริการ 0.5 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร - - - 1.0 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         
รายไดจ้ากการให้บริการ - - 4.8 3.0 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการอื่น - - 1.7 1.9 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 47.5 64.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนการให้บริการ - - 31.5 25.5 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการให้บริการ 1.6 1.4 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการอื่น 0.7 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการให้บริการ 0.6 - - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร - - - 1.0 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 



…….……………………………....……… 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
   

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                                  
เฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5)   
  บริษทัยอ่ย  - - 1,080 1,497 
  บริษทัร่วม  5,661 3,773 - - 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  71 47 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,732 3,820 1,080 1,497 
เงินปันผลค้ำงรับ – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5)     
  บริษทัยอ่ย - - 31,182 - 
รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 31,182 - 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 14)    
  บริษทัยอ่ย  - - 6,350 5,295 
  บริษทัร่วม  1,116 573 - - 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  - 38 - 38 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,116 611 6,350 5,333 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 - 8 ต่อปี มีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินให้กูย้ืม ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ก าไร (ขาดทุน) จาก         
อตัราแลกเปลี่ยน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2563 

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,165 22 (53) 2,134 
Euroasia Total Logistics 

Vietnam Company  
บริษทัร่วม  

   

 Limited  809 325 4 1,138 

รวม  2,974 347 (49) 3,272 
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(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2563 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล             
โลจิสติกส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 6,250 12,000 (13,586) 4,664 

รวม  6,250 12,000 (13,586) 4,664 

เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัย่อยกับกรรมการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 
2562 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินกูย้ืม ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ผลต่างจาก           
การแปลงค่า                
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2563 

เงินกูยื้มระยะสั้น       

 บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 5,492 - (638) (44) 4,810 

เงินกูย้ืมระยะยาว       

 บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 3,000 15,000 (18,000) - - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,304 7,213 5,416 5,302 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 205 197 187 197 
รวม 12,509 7,410 5,603 5,499 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,381 20,947 10,242 10,870 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 408 478 374 478 
รวม 30,789 21,425 10,616 11,348 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินสด 634 439 280 - 
เงินฝากธนาคาร 234,019 148,891 55,745 74,775 
รวม 234,653 149,330 56,025 74,775 

 ณ วัน ท่ี  30 มิถุนายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  0 ถึง  0.90 ต่อปี                
(31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.04 ถึง 0.38 ต่อปี) 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 928 1,251 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 5,625 3,754 16 49 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,625 3,754 944 1,300 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 230,220 175,886 61,213 68,271 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  319,981 290,667 41,106 36,681 
 3 - 6 เดือน 20,753 41,155 1,800 2,636 
 6 - 12 เดือน 13,368 14,375 565 7,909 
 มากกว่า 12 เดือน 42,647 33,210 575 677 
รวม 626,969 555,293 105,259 116,174 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (427) (353) (427) (353) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 626,542 554,940 104,832 115,821 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 632,167 558,694 105,776 117,121 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 136 197 
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,256 35,835 26,318 29,602 
เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย - - 31,182 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 107 66 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,950 1,495 169 410 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 32,313 37,396 57,805 30,209 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 664,480 596,090 163,581 147,330 
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6. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนช่ัวครำว 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - ราคาทุน 93,156 139,976 92,797 129,525 
บวก: ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า     
  เงินลงทุน (853) 1,159 (852) 938 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - มูลค่ายติุธรรม 92,303* 141,135 91,945** 130,463 
เงินฝากประจ าธนาคาร 14,175 11,555 2,163 2,137 
สินทรัพยต์ามสัญญา 3,420 - - - 
รวม 109,898 152,690 94,108 132,600 

 * รวมเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีจ านวน 9.1 ล้านบาท ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน    
แห่งหน่ึงซ่ึงประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยูร่ะหว่างช าระบญัชีกองทุน 

 ** รวมเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีจ านวน 8.7 ล้านบาท ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน    
แห่งหน่ึงซ่ึงประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยูร่ะหว่างช าระบญัชีกองทุน 

7. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตส าหรับเติมน ้ ามนัและ
หนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเพื่อค ้าประกนัการใชค้ลงัสินคา้ 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน  2563 และ                  
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย 
  

ทุนเรียกช าระแลว้ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                        
รับในระหว่างงวด/ปี 

 30 มิถุนายน 
 2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
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 100 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 40.00 40.00 40,000 28,000 - - 
   โลจิสติกส์ จ ากดั         
WICE Logistics 0.7 ลา้นดอลลาร์ 0.7 ลา้นดอลลาร์       
  (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ สิงคโปร์ 100.00 70.00 413,464 290,637 38,729 47,523 
WICE Logistics 0.8 ลา้นดอลลาร์ 0.8 ลา้นดอลลาร์       
  (Hong Kong) Limited ฮ่องกง ฮ่องกง 80.00 80.00 80,412 80,412 8,748 8,173 
รวม     547,374 412,547 47,477 64,347 
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เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited  จ านวน 
80,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80           ของ
จ านวนหุ้นสามัญทั้ งหมด ซ่ึงบริษัทฯได้ช าระค่าซ้ือหุ้นส่วนแรกจ านวน 39.86 ล้านบาท ทั้ งน้ี            
ตามสัญญาซ้ือหุ้นดังกล่าวได้ระบุว่าบริษัทฯจะจ่ายเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือโดยค านวณจากผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษทัดังกล่าวจนถึงปี 2565 แต่ไม่เกินจ านวน 2.21 ลา้นเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯบันทึกมูลค่าเงินลงทุน ณ วนัซ้ือกิจการจ านวน 80.4 ลา้นบาท ตามมูลค่า
ยติุธรรม และบนัทึกเจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนดว้ยมูลค่าปัจจุบนัจ านวน 40.5 ลา้นบาท และปรับดว้ยตน้ทุน
ทางการเงินในงวดถดัไปตามรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม  

2562 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 40,557 40,557 
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสะสม 6,580 5,184 
รวม 47,137 45,741 
ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวด/ปี 1,396 2,670 

 เม่ือวัน ท่ี  5 พฤษภาคม  2563 บริษัทฯได้ซ้ื อหุ้นสามัญของ  Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd.              
จ านวน 210,000 หุ้น หรือร้อยละ 30 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน
ราคา 5.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 123 ล้านบาท การซ้ือหุ้นน้ีท าให้บริษัทฯถือหุ้นในบริษัทย่อย            
ทั้งจ านวน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ราคาซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย 122,827 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (67,678) 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 55,149 

 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์  จ ากัด            
มีม ติอนุมัติ เพิ่ มทุนจ านวน 30 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ านวน 3 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)               
หลงัการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนใหม่คิดเป็นจ านวน 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 10 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 12 ล้านบาทตามสัดส่วน           
การถือหุน้ บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

9.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   มูลค่าเงินลงทุน  

บริษทัร่วม ทุนเรียกช าระ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 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 ท่ีตั้งขึ้นใหม่ในประเทศเวียดนาม “ Euroasia Total Logistics (Vietnam) Company Limited”         
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 500 ลา้นดอง โดยบริษทัย่อยไดล้งทุนจ านวน 200 ลา้นดอง (274,500 บาท)
หรือร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยยงัไม่ได้จ่ายค่าหุ้นดังกล่าวทั้ งจ านวน ซ่ึงค่าหุ้นค้างจ่ายแสดง
รวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

9.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,158 2,873 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,050 1,139 
หน้ีสินหมุนเวียน (7,410) (5,443) 
สินทรัพย ์- สุทธิ (4,202) (1,431) 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 40 
สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในสินทรัพย ์- สุทธิ (1,681) (572) 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 
รายได ้ 1,725 - 
ขาดทุน  (2,929) - 

9.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 บริษทัย่อยได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธี    
ส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย ์บริษทัย่อยไดห้ยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจาก
ไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้งช าระภาระผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้แสดงได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 มิถุนายน 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม 

ถึงวนัท่ี  

บริษทัร่วม 2563 2562 
30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
Euroasia Total Logistics Vietnam 

Company Limited (1,172) - (1,755) (553) 
รวม (1,172) - (1,755) (553) 

10. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 229,637 139,119 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (15,884) (15,729) 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,524 143 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (14,268) (8,138) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (663) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 206,346 115,395 
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11.  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 51,959 33,402 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,050) (1,209) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 262 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 44,171 32,193 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  
สรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 266,982 8,635 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 227 91 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (180) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (4,749) (1,140) 
ผลต่างจากการแปลงมูลค่างบการเงิน 2,047 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 264,327 7,586 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
 (ร้อยละต่อปี)   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 4.00 8,859 6,594 
รวม 8,859 6,594 

 เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั                 
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,116 573 6,347 5,237 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 484,622 381,769 36,857 36,731 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 38 3 96 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 79,033 81,492 7,349 5,907 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 564,771 463,872 50,556 47,971 

15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ล าดบัท่ี 

 
วงเงินกู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
เง่ือนไขการช าระคืน 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)      
1 30 MLR - 2.75 ตามท่ีกล่าวใน (1) 24,700 26,290 - - 
2 40 MLR - 2.75 ตามท่ีกล่าวใน (2) 31,310 33,320 - - 
3 80 MLR - 2.85 ช าระคืนดอกเบ้ียทุกเดือน และ

ทยอยช าระคืนเงินตน้จนหมด
ในปี 2567 76,249 - 76,249 - 

รวม   132,259 59,610 76,249 - 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (100) (128) - - 

 132,159 59,482 76,249 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (23,558) (14,347) (20,004) - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 108,601 45,135 56,245 - 

(1) ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จ่ายเฉพาะดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และตั้งแต่
เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2568 จ่ายคืนเงินกู้ยืมเดือนละ 530,000 บาท และในเดือน
มีนาคม 2568 จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมด 

(2) ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จ่ายเฉพาะดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และตั้งแต่
เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2568 จ่ายคืนเงินกู้ยืมเดือนละ 670,000 บาท และในเดือน
มีนาคม 2568 จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมด 
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เงินกูย้มืล าดบั 1 และล าดบั 2 ค ้าประกนัโดยบริษทัฯและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ี           
ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอัตราส่วนความสามารถใน           
การช าระหน้ี เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้จ านวน   
1.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1.3 ลา้นบาท) 

16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 40,956 7,744 28,656 7,480 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (4,489) (274) (4,319) (219) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 321 (4) - - 
รวม 36,788 7,466 24,337 7,261 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (14,286) (4,094) (4,973) (4,073) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ี 

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22,502 3,372 19,364 3,188 

17. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงินได้ของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี              
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 9,407 3,695 3,938 698 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว 625 (1,870) 153 (856) 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 10,032 1,825 4,091 (158) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 17,280 7,973 6,664 2,560 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (569) (1,934) (569) (866) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 16,711 6,039 6,095 1,694 

18. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น 
 

วนัที่จ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  

2563     
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 

  เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2563 58.7 0.09 16 พฤษภาคม 2563 
2562     
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 

  เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 84.7 0.13 16 พฤษภาคม 2562 

19. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบัน       
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง 
และตัดรำยกำร 
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 136 597 225 78 1,036 - 1,036 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 4 17 7 1 29 (28) 1 

รวมรำยได้ 140 614 232 79 1,065 (28) 1,037 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 36 67 38 13 154 - 154 
รายไดอ้ื่น       1 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (9) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร       (57) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       89 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (10) 

ก ำไรส ำหรับงวด       79 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง 
และตัดรำยกำร 
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 151 181 119 85 536 - 536 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2 10 5 - 17 (17) - 

รวมรำยได้ 153 191 124 85 553 (17) 536 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 43 32 (2) 5 78 - 78 
รายไดอ้ื่น       8 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (13) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร       (67) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       6 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (2) 

ก ำไรส ำหรับงวด       4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 263 898 352 169 1,682 - 1,682 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 10 27 13 1 51 (50) 1 

รวมรำยได้ 273 925 365 170 1,733 (50) 1,683 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 62 118 56 33 269 - 269 
รายไดอ้ื่น       7 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (26) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร       (109) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       141 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (17) 

ก ำไรส ำหรับงวด       124 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน โลจิสติกส์ 

รวมส่วนงำน   
ที่รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 326 343 175 173 1,017 - 1,017 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 8 23 12 1 44 (43) 1 

รวมรำยได้ 334 366 187 174 1,061 (43) 1,018 

ผลกำรด ำเนินงำน         
ก ำไรของส่วนงำน 67 58 5 24 154 - 154 
รายไดอ้ื่น       10 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย       (20) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร       (125) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       19 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (6) 

ก ำไรส ำหรับงวด       13 

 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

20.1 ภำระผูกพนั 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน ซ่ึงแต่ละ
สัญญามีมูลค่าตามสัญญาต ่า (31 ธันวาคม 2562: การเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร) อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี (31 ธนัวาคม 2562: 1 ถึง 20 ปี) 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาวท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 7.0 18.3 2.6 3.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7.9 10.2 0.5 6.5 
มากกวา่ 5 ปี - 16.9 - 16.9 

 กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  16 มาถือปฏิบัติ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563             
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ของเงินจ่ายช าระตาม สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

20.2 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ
บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 2.9 ล้านบาท  และ 0.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (31 ธันวาคม 2562:        
2.8 ล้านบาท และ 0.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน               หน้ีสินทางการเงิน                       อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.8 0.9 0.2 0.4 30.89 30.15 
ดอลลาร์ฮ่องกง - - 0.4 0.5 3.99 3.87 
ดอลลาร์สิงคโปร์ - 0.6 - 0.1 22.17 22.32 
เยนญ่ีปุ่ น - - 0.1 0.2 0.29 0.28 

บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพย ์และหน้ีสินทางการเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน               หน้ีสินทางการเงิน                       อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.9 2.5 2.2 1.0 30.89 30.15 
ดอลลาร์ฮ่องกง 2.8 - 8.5 2.3 3.99 3.87 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.1 - - - 22.17 22.32 
เยนญ่ีปุ่ น - - 2.8 - 0.29 0.28 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

  อตัราแลกเปล่ียน     
ตามสัญญาของ  

 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วย
เงินตราต่างประเทศ) 

 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.1 30.93 - 32.58 12 พฤศิจกายน - 28 ธนัวาคม 2563 
 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราแลกเปล่ียน     
ตามสัญญาของ  

 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วย
เงินตราต่างประเทศ) 

 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.1 30.17 - 30.35 26 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2563 

22. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้         
ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนั หรือไม่สามารถหา
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค          
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม    
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 92.30 - 92.30 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 0.03 - 0.03 
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อารยา คงสุนทร 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

หน่วยลงทุน - 141.13 - 141.13 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 91.94 - 91.94 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 0.03 - 0.03 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

หน่วยลงทุน - 130.46 - 130.46 

23. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล น้ีได้ รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวัน ท่ี                       
11 สิงหาคม 2563 
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