
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

รายงาน และ งบการเงินรวม 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 

ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบ              

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแส      

เงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้        

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง              

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการให้บริการเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสาํคญัท่ีสุดในงบกาํไรขาดทุนและเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่              

ผลการดาํเนินธุรกิจ ประกอบกบักลุ่มบริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้จาํนวนมากรายซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายได้

จากการใหบ้ริการ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้ว้ยมูลค่าและในเวลาท่ีเหมาะสมโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถาม

ผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกสุ่มตวัอยา่งมาเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯ              

ออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไข

การใหบ้ริการ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดขึ้นช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายได ้   

จากการใหบ้ริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  
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ค่าความนิยมและความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกค้า 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้จาก            

การรวมกิจการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 16 และ 17 เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยคา่

ถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการ

กาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าความนิยม

และความสัมพนัธ์ของกลุ่มลกูคา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบ    

ขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด

ในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ              

กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพจิารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใช ้           

โดยการวิเคราะห์ตน้ทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบ          

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคนืของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโต

ของรายไดใ้นระยะยาว 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้          

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม ่หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล    

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน      

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                 

กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง       

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน     

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    

การทจุริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด      

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี                         

การตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ                

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ    

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคมุดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน                 

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 263,333,968      149,329,922      61,943,885         74,775,236       

เงินลงทุนชวัคราว 10 -                          152,690,077      -                          132,599,680     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 7, 9 953,059,776      596,090,739      193,188,273      147,330,730     

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                          2,973,991           3,761,574           6,250,000         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 10 144,713,544      -                          128,827,317      -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 40,714,604         32,788,703         16,116,770         8,802,142         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,401,821,892   933,873,432      403,837,819      369,757,788     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 11 2,978,575           2,840,001           2,100,000           2,100,000         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคทีเกียวขอ้งกนั 7 2,200,380           -                          -                          -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          547,374,450      412,547,053     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 100,746              -                          -                          -                        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 207,683,961      229,636,618      110,553,778      139,119,308     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 39,527,671         -                          30,975,562         -                        

ค่าความนิยม 16 139,842,134      139,842,134      -                          -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 249,813,429      266,982,226      6,439,179           8,635,306         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 136,391              -                          5,339,485           5,223,761         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,394,935           335,819              307,345              335,819            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 643,678,222      639,636,798      703,089,799      567,961,247     

รวมสินทรัพย์ 2,045,500,114   1,573,510,230   1,106,927,618   937,719,035     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร 18 11,677,459         6,594,156           -                          -                        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 7, 19 726,987,653      463,872,224      85,642,621         47,970,942       

เงินกูย้มืระยะสนั/เงินกูย้มืระยะยาวส่วนทีครบกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปีจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 7 1,858,806           5,491,650           -                          -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 32,253,150         14,346,977         20,004,000         -                        

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 7,790,807           4,093,872           4,033,558           4,072,763         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 47,388,890         18,988,706         7,895,903           -                        

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 32.1 38,980                -                          38,980                -                        

หนีสินหมุนเวียนอืน 17,128,910         14,635,408         13,620,995         9,992,092         

รวมหนีสินหมุนเวียน 845,124,655      528,022,993      131,236,057      62,035,797       

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 20 99,928,761         45,134,911         46,243,000         -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 2,014,063           3,000,000           -                          -                        

เจา้หนีค่าซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 48,577,403         45,741,433         48,577,403         45,741,433       

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 15 21,640,886         3,372,383           17,836,624         3,188,003         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 20,325,586         19,954,056         18,174,746         18,150,628       

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 32,200,361         34,404,954         -                          -                        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 84,495                7,280,228           -                          1,831,514         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 224,771,555      158,887,965      130,831,773      68,911,578       

รวมหนีสิน 1,069,896,210   686,910,958      262,067,830      130,947,375     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 325,949,750      325,949,750      325,949,750      325,949,750     

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 325,949,750      325,949,750      325,949,750      325,949,750     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 347,778,911      347,778,911      347,778,911      347,778,911     

ส่วนเกินทุนจาการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,597,942           5,597,942           -                          -                        

ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (51,417,641)       3,731,962           -                          -                        

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 32,594,975         27,737,500         32,594,975         27,737,500       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 238,841,180      100,221,249      138,536,152      104,555,099     

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น (22,301,030)       (17,395,901)       -                          750,400            

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 877,044,087      793,621,413      844,859,788      806,771,660     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 98,559,817         92,977,859         -                          -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 975,603,904      886,599,272      844,859,788      806,771,660     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,045,500,114   1,573,510,230   1,106,927,618   937,719,035     

-                          -                          -                          -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 7 3,995,533,864   2,220,879,660   737,574,852     756,044,968     

รายไดเ้งินปันผล 7, 12 -                         -                         47,477,074       64,347,193       

รายไดอื้น 10,036,031        10,003,427        10,981,263       5,270,225         

รวมรายได้ 4,005,569,895   2,230,883,087   796,033,189     825,662,386     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 7 3,378,035,771   1,868,608,630   571,014,422     624,656,147     

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 32,553,788        34,140,630        28,977,879       31,145,218       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 260,149,548      256,407,670      78,639,754       78,054,568       

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราอนุพนัธ์ 60,529               -                         60,529              -                        

ขาดทุนจากการขายและการลดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี 945,252             -                         961,994            -                        

รวมค่าใช้จ่าย 3,671,744,888   2,159,156,930   679,654,578     733,855,933     

กาํไรจากการดําเนินงาน 333,825,007      71,726,157        116,378,611     91,806,453       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 (753,091)            (274,500)            -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 394,337             -                         327,986            -                        

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (9,803,150)         (6,729,038)         (4,808,512)        (2,976,283)        

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 323,663,103      64,722,619        111,898,085     88,830,170       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (48,424,129)       (20,769,229)       (15,166,005)      (5,694,020)        

กาํไรสําหรับปี 275,238,974      43,953,390        96,732,080       83,136,150       

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 201,084,396      61,973,826        96,732,080       83,136,150       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 74,154,578        (18,020,436)       

275,238,974      43,953,390        

กาํไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.31                    0.10                   0.15                  0.13                  

   จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นส่วนสามญั (หุ้น) 651,899,500      651,899,500      651,899,500     651,899,500     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับปี 275,238,974      43,953,390        96,732,080       83,136,150       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,966,046)         (10,199,344)       -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 (11,753)              -                         -                        -                        

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                         954,953             -                        733,831            

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                         (190,991)            -                        (146,766)           

รายการทีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,977,799)         (9,435,382)         -                        587,065            

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         2,552,638          -                        2,933,624         

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                         (510,528)            -                        (586,725)           

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         2,042,110          -                        2,346,899         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี (3,977,799)         (7,393,272)         -                        2,933,964         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 271,261,175      36,560,118        96,732,080       86,070,114       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 197,216,229      54,580,555        96,732,080       86,070,114       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 74,044,946        (18,020,437)       

271,261,175      36,560,118        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)  

ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุน ผลต่างจากการ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุน

จากการรวมธุรกิจ จากการเปลียนแปลง แปลงค่างบการเงิน เบ็ดเสร็จอนื จากการวดัมูลค่า รวม รวมส่วนของ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้นทีออก ภายใต้ สัดส่วนการถือหุ้น ทีเป็น จากเงินลงทุน เงินลงทุน องคป์ระกอบอนื ผูถื้อหุ้นของ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษทัร่วม ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 325,949,750           347,778,911            5,597,942              3,731,962                 22,250,000             126,438,370         (8,123,888)               -                            163,368                    (7,960,520)                823,786,415           133,408,658            957,195,073             

กาํไรสาํหรับปี -                            -                             -                            -                               -                             61,973,826           -                              -                            -                               -                               61,973,826             (18,020,437)             43,953,389               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับปี -                            -                             -                            -                               -                             2,042,110             (10,199,343)             -                            763,962                    (9,435,381)                (7,393,271)              -                              (7,393,271)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                             -                            -                               -                             64,015,936           (10,199,343)             -                            763,962                    (9,435,381)                54,580,555             (18,020,437)             36,560,118               

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                            -                             -                            -                               5,487,500               (5,487,500)            -                              -                            -                               -                               -                             -                              -                               

เงินปันผลจ่าย 29 -                            -                             -                            -                               -                             (84,745,557)          -                              -                            -                               -                               (84,745,557)            (22,410,362)             (107,155,919)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 325,949,750           347,778,911            5,597,942              3,731,962                 27,737,500             100,221,249         (18,323,231)             -                            927,330                    (17,395,901)              793,621,413           92,977,859              886,599,272             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 325,949,750           347,778,911            5,597,942              3,731,962                 27,737,500             100,221,249         (18,323,231)             -                            927,330                    (17,395,901)              793,621,413           92,977,859              886,599,272             

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายบญัชี 4 -                            -                             -                            -                               -                             948,879                -                              -                            (927,330)                   (927,330)                   21,549                    -                              21,549                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 325,949,750           347,778,911            5,597,942              3,731,962                 27,737,500             101,170,128         (18,323,231)             -                            -                               (18,323,231)              793,642,962           92,977,859              886,620,821             

กาํไรสาํหรับปี -                            -                             -                            -                               -                             201,084,396         -                              -                            -                               -                               201,084,396           74,154,578              275,238,974             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับปี -                            -                             -                            -                               -                             109,632                (3,966,046)               (11,753)                  -                               (3,977,799)                (3,868,167)              (109,632)                  (3,977,799)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                             -                            -                               -                             201,194,028         (3,966,046)               (11,753)                  -                               (3,977,799)                197,216,229           74,044,946              271,261,175             

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                            -                             -                            -                               4,857,475               (4,857,475)            -                              -                            -                               -                               -                             -                              -                               

เงินปันผลจ่าย 29 -                            -                             -                            -                               -                             (58,665,501)          -                              -                            -                               -                               (58,665,501)            (18,785,184)             (77,450,685)              

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

   การถอืหุ้นในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                             -                            (55,149,603)              -                             -                           -                              -                            -                               -                               (55,149,603)            (67,677,808)             (122,827,411)            

การเพมิทุนของบริษทัยอ่ย 12 -                            -                             -                            -                               -                             -                           -                              -                            -                               -                               -                             18,000,004              18,000,004               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 325,949,750           347,778,911            5,597,942              (51,417,641)              32,594,975             238,841,180         (22,289,277)             (11,753)                  -                               (22,301,030)              877,044,087           98,559,817              975,603,904             

-                         -                          -                         -                           -                         -                       -                           -                         -                          -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                         -                          -                         -                           -                         -                       -                           -                         -                          -                           

งบการเงินรวม

(กรรมการ)

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ส่วนเกินทุน

จากการวดั รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ทีออก มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอืน ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 325,949,750         347,778,911         22,250,000           109,305,107         163,335                  163,335                   805,447,103         

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            83,136,150           -                              -                               83,136,150           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            2,346,899             587,065                  587,065                   2,933,964             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            85,483,049           587,065                  587,065                   86,070,114           

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                            -                            5,487,500             (5,487,500)            -                              -                               -                            

เงินปันผลจา่ย 29 -                            -                            -                            (84,745,557)          -                              -                               (84,745,557)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 325,949,750         347,778,911         27,737,500           104,555,099         750,400                  750,400                   806,771,660         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 325,949,750         347,778,911         27,737,500           104,555,099         750,400                  750,400                   806,771,660         

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี 4 -                            -                            -                            771,949                (750,400)                 (750,400)                  21,549                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 325,949,750         347,778,911         27,737,500           105,327,048         -                              -                               806,793,209         

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            96,732,080           -                              -                               96,732,080           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                        -                              -                               -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            96,732,080           -                              -                               96,732,080           

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                            -                            4,857,475             (4,857,475)            -                              -                               -                            

เงินปันผลจา่ย 29 -                            -                            -                            (58,665,501)          -                              -                               (58,665,501)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 325,949,750         347,778,911         32,594,975           138,536,152         -                              -                               844,859,788         

-                        -                        -                        -                        -                           -                        

-                        -                        -                        -                        -                           -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 323,663,103     64,722,619       111,898,085     88,830,170       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 61,331,644       42,131,399       19,827,093       20,084,758       

   โอนกลบัรายการหนีสงสยัจะสูญ -                        (91,862)             -                        (91,862)             

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั) 5,897,535         -                        (85,235)             -                        

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        169,028            -                        169,028            

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว -                        (1,634,547)        -                        (1,195,806)        

   ขาดทุนจากการขายตราสารหนี 1,402,095         -                        1,410,671         -                        

   มูลค่ายติุธรรมทีเพมิขึนของตราสารหนี (456,843)           -                        (448,678)           -                        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสิทธิในการซือหุ้นเพมิ 179,579            -                        -                        -                        

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 753,091            -                        -                        -                        

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,149,407         4,568,391         768,953            4,092,149         

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (452,454)           324,849            (452,454)           324,849            

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ 60,529              -                        60,529              -                        

   รายไดท้างการเงิน (394,337)           (495,554)           (327,986)           (518,836)           

   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (47,477,074)      (64,347,193)      

   ตน้ทุนทางการเงิน 9,803,150         6,915,392         4,808,512         2,976,283         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 402,936,499     116,609,715     89,982,416       50,323,540       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (351,637,754)    (154,439,492)    (45,530,790)      41,274,370       

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (1,144,605)        -                        -                        -                        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (7,925,901)        1,931,230         (9,963,464)        1,186,024         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,059,116)        2,011,717         28,474              242,824            

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 261,248,015     137,089,907     36,394,430       (28,876,357)      

   หนีสินหมุนเวียนอืน 2,493,507         5,054,336         3,627,146         535,186            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (7,195,736)        5,691,236         -                        242,520            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 297,714,909     113,948,649     74,538,212       64,928,107       

   จ่ายภาษีเงินได้ (22,352,449)      (20,262,621)      (4,736,990)        (6,401,080)        

   จ่ายค่าผลประโยชน์พนกังาน (744,833)           -                        (744,834)           -                        

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 274,617,627     93,686,028       69,056,388       58,527,027       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราว (เพมิขึน) ลดลง 595,820            417,201            (29,396)             (37,459)             

เงินฝากประจาํทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (138,574)           (740,001)           -                        -                        

เงินให้กูย้มืแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพมิขึน) ลดลง 773,610            6,420,868         2,488,426         (6,250,000)        

ซืออปุกรณ์ (19,353,683)      (38,110,274)      (781,952)           (1,877,561)        

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (235,465)           (26,944,328)      (91,008)             (351,410)           

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึน (4,100,013)        -                        -                        -                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        841,122            -                        841,122            

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        40,500,000       

ลงทุนเพมิในบริษทัยอ่ย (122,827,411)    -                        (134,827,397)    -                        

ลงทุนเพมิในบริษทัร่วม (865,591)           -                        -                        -                        

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารหนี (567,139,831)    (324,000,000)    (560,136,755)    (264,000,000)    

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี 575,387,081     274,491,821     562,976,521     224,491,821     

เงินสดรับจากดอกเบีย 387,790            1,231,516         321,439            1,254,798         

เงินสดรับจากเงินปันผล -                        -                        47,477,074       64,347,193       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (137,516,267)    (106,392,075)    (82,603,048)      58,918,504       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                        8,491,650         -                        -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร 5,083,303         6,594,156         -                        -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 90,000,000       59,236,162       80,000,000       -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (17,299,978)      -                        (13,753,000)      -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (4,618,781)        -                        -                        -                        

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (19,675,276)      (4,039,655)        (5,593,865)        (3,957,361)        

เงินสดรับค่าหุ้นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,000,004       -                        -                        -                        

จ่ายดอกเบีย (6,967,181)        (4,244,988)        (1,274,082)        (305,879)           

จ่ายเงินปันผล (77,448,926)      (99,213,418)      (58,663,744)      (84,745,557)      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (12,926,835)      (33,176,093)      715,309            (89,008,797)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (10,170,479)      (13,013,162)      -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 114,004,046     (58,895,302)      (12,831,351)      28,436,734       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 149,329,922     208,225,224     74,775,236       46,338,502       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 263,333,968     149,329,922     61,943,885       74,775,236       

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   เงินคา้งจ่ายค่าซืออปุกรณ์ 1,792,621         -                        1,494,731         -                        

   ซือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                        287,784            -                    -                        

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินสญัญาเช่าเพมิขึน 4,100,013         -                        -                    -                        

   ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย -                        137,906            -                    137,906            

   ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย 2,835,969         2,670,404         2,835,969         2,670,404         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.2 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลําเนาใน     

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศทั้งทาง

ทะเล ทางอากาศ ทางบก ขนส่งทางบกขา้มพรมแดน และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงบริการ

คลงัสินคา้และเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ

บริษทัฯอยูท่ี่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  

 สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเ ร่ืองการรับชําระหน้ี                   

การบริหารกระแสเงินสด ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนแห่งหน่ึง ซ่ึงประกาศยกเลิกกองทุนในปลายเดือน มีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยู่ระหว่าง          

ชาํระบญัชี ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล

กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี             

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี          

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)               

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้น อตัราร้อยละ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จาํกดั               รับบริหารจดัการคลงัสินคา้ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั(*) ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน  

ไทย 40.00 40.00 

บริษทั ยโูรเอเชีย ทรานสปอร์ต จาํกดั รับจดัการขนส่งทางบก

ภายในประเทศ 

ไทย 100.00 - 

Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด

ทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

สิงคโปร์ 100.00 70.00 

Wice Logistics (Hong Kong) Limited  รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด

ทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

80.00 80.00 

Guangzhou Wice Logistics Limited       

(ถือหุ้นโดย Wice Logistics (Hong Kong) 

Limited ร้อยละ 100) 

รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด

ทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

100.00 100.00 

Wice Logistics (Shenzhen) Limited       

(ถือหุ้นโดย Wice Logistics (Hong Kong) 

Limited ร้อยละ 70) 

รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด

ทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

70.00 70.00 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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  จดัตั้งขึ้น อตัราร้อยละ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd    

(ถือหุ้นโดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล    

โลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 40 และ                

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ยโูรเอเชีย   

โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั อีกร้อยละ 60) 

ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน  

มาเลเซีย 40.00 40.00 

Euroasia Total Logistics (China) Co., 

Ltd. (2563: ถือหุ้นโดย Guangxi 

Euroasia Total Logistics Co., Ltd.     

ร้อยละ 100) (2562: ถือหุ้นโดยบริษทั    

ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั    

ร้อยละ 100) 

ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน  

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

100.00 100.00 

Guangxi Euroasia Total Logistics     

Co., Ltd. (ถือหุ้นโดยบริษทั ยโูรเอเชีย     

โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั) 

ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน  

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

100.00 - 

 (*) บริษทัฯมีอาํนาจควบคุม 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ       

มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรม     

ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ    

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จัดทาํขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเช่นเดียวกันกับนโยบาย      

การบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท        

โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงิน

บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไว้

เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง           การ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ       

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฎิบติัทางการ

บญัชีและการให้แนวปฎิบติัทางการบญัชีผูใ้ห้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัารสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ     

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกับ

วิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า     

จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ี - กลุ่มบริษทั        

มีเงินลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่าจะจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงิน            

ท่ีว ัดมูลค่ายุ ติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ผลจากการจัดประเภทดังกล่าวส่วนเกินทุนจาก                      

การวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายท่ีถูกจัดประเภทใหม่  ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใต้             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกโอนเขา้กาํไรสะสม 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ

สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน            

กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับ

ลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ เม่ือเร่ิมแรกด้วย               

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเข้าทําสัญญาและวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมุลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ         

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17  

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ัง

แรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน

ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                    

มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้เลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

สาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองดงัน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ต้องนําขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้         

วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายใน 

การวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะพิจารณาให้นํ้ าหนักของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นนํ้ าหนักท่ีน้อยใน

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม สําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลระดับ 2 หรือระดับ 3 

ของสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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- เ ลือกท่ีจะไม่นําข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ                   

กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด    

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้ น ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                 

31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว        

สาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีสาํหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มี

ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม       

ในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้

มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามาตราฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของ        

กลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมมาตรฐาน ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั 

โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการนาํ

มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน       การ

รายงานทาง     

การเงินกลุ่ม       

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐาน             

การรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชัว่คราว 152,690 (152,690) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 152,712 - 152,712 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 229,637 - (15,729) 213,908 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 51,804 51,804 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวียน     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,094 - 14,298 18,392 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,372 - 23,609 26,981 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,280 - (1,832) 5,448 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 100,221 949 - 101,170 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (17,396) (927) - (18,323) 
 
  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน       การ

รายงาน      ทาง

การเงินกลุ่ม       

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐาน             

การรายงาน    

ทางการเงิน     

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชัว่คราว 132,600 (132,600) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 132,622 - 132,622 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 139,119 - (15,729) 123,390 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 33,402 33,402 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวียน     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,074 - 823 4,897 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,188 - 18,682 21,870 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,832 - (1,832) - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 104,555 772 - 105,327 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 750 (750) - - 

 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก  

แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของ      

ผูถื้อหุ้น 

 

กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของ        

ผูถื้อหุ้น 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย

ประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์        

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 927 (927) 750 (750) 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ย              

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 22 - 22 - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน                    

การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ       

ทางการเงินมาถือปฏิบติั 949 (927) 772 (750) 

ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามท่ี

กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกั     

การบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตาม                  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี                 

1 มกราคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149,330 - 149,330 149,330 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 596,091 - 596,091 596,091 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,974 - 2,974 2,974 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 152,690 141,135 11,555 152,690 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 22 - 22 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2,840 - 2,840 2,840 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 903,925 141,157 762,790 903,947 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกั     

การบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตาม                  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี                       

1 มกราคม 2563 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,775 - 74,775 74,775 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 147,331 - 147,331 147,331 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,250 - 6,250 6,250 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 132,600 130,463 2,137 132,600 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 22 - 22 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2,100 - 2,100 2,100 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 363,056 130,485 232,593 363,078 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

4.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ

ปฏิบติัคร้ังแรก 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,666 26,908 

หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (2,936) (2,936) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (4,823) (4,466) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 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 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 3.2% 3.0% 

   

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 18,392 4,897 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 26,981 21,870 

 45,373 26,767 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน  

 รายได้ดอกเบีย้รับ 

 รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต             

ในภายหลงั ท่ีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต          

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

และรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกัด    

ในการเบิกใช ้

5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ         

การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

5.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ        

ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  อาคารและสถานท่ีจอดรถบรรทุกและวางตูสิ้นคา้  20    ปี 

  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5    ปี 

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   3 - 5    ปี 

  ยานพาหนะ  5 - 10    ปี 

  ตูค้อนเทนเนอร์และอุปกรณ์คอนเทนเนอร์  10    ปี 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคดิค่าเส่ือมราคาสําหรับ

ท่ีดิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก          

การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก

บญัชี 
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5.5     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก

ของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตาม     

ราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 

                      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้  10 , 25     ปี 

  สิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่ม  4     ปี 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 5     ปี 

5.6 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากับตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า  

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม

ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ              

ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ

ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย

ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด)      

หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯ   

จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับัญชีขาดทุน     

จากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.7 สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่  สัญญา

เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

 ท่ีดิน  8 ปี 

 อาคาร   20 ปี 

 อุปกรณ์สาํนกังาน   5 ปี 

 ยานพาหนะ   10 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์
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(กรรมการ) 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี

ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก 

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นคา่ใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ

เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ

สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือ

สินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า  

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด         

ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน

ไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย        

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

  

   

17  

5.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ         

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.9 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน       

การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน   

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์สินทรัพย์

สิทธิการใชห้รือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่าและ        

จะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ี

คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใด    

จะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี

กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ี

สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น

ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย              

กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงิน           

ท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น          

ผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ      

ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นคา่ใชจ่้าย เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม

โครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ

พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.12 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต       

ไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ

ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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(กรรมการ) 
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5.13 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ          

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุน        

การทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร     

หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ         

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี

เร่ืองการรับรู้รายได ้

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

  

   

20  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย ์     ทาง

การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมิน        

การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้  

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของกําไร        

หรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเว้นหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินด้วย          

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงิน                

ท่ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ทั้ งน้ี ผลกาํไรและขาดทุน          

ท่ีเกิดขึ้ นจากการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้             

ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือ    

ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินนั้นแล้ว          

มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้ น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันนั้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน          

ทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผู ้ให้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อกําหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก         

หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิม

และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า  ดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นคํานวณจากผลต่าง            

ของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้         

รับชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ีการคา้

ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ           ของ

ลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการ

คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์

ดังกล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือได้จาํหน่าย

หลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย

ของปี 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.15 ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียงจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่า      

ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของ      

กาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรม

มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 

12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อ        

โอนหน้ีสินให้ผู ้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผู ้ซ้ือและผู ้ขาย             

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั         

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ต้อง        

วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี

สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง             

หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั                 

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ    การ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี          ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึง่หน่ึง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั 

ถึงแมว้่าบริษทัฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ี    

นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีสําคญั

ของบริษทัดงักล่าวได ้ดงันั้น บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั จึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ

และตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้   

ท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งน้ี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์       

ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้า     

ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต  

  

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ

การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก

สินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมใน                       

การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ

พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อ่ืนของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการ

ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       

รายไดจ้ากการให้บริการ - - 9.9 4.8 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการอื่น - - 3.2 1.4 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 47.7 64.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ - - 0.2 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.0 ต่อปี 

ตน้ทุนการให้บริการ - - 76.8 34.1 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายอื่น - - 4.7 - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

รายไดจ้ากการให้บริการ 15.9 3.4 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายไดค้่าบริการอื่น 0.1 0.1 - - ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 0.1 - - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.0 ต่อปี 

ตน้ทุนการให้บริการ 3.8 3.7 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ   

ค่าเช่าจ่าย - 1.9 - 1.9 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

   

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                                  

เฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   

บริษทัยอ่ย  - - 1,000 1,497 

บริษทัร่วม  17,399 3,773 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  1,506 47 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,905 3,820 1,000 1,497 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 19)    

บริษทัยอ่ย  - - 21,797 5,295 

บริษทัร่วม  45 573 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  - 38 - 38 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  45 611 21,797 5,333 

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน      

ค่าหุ้นคา้งจ่าย - 275 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งกลุ่มบริษทับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ

การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินให้กูยื้ม ลกัษณะความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างปี 

ลดลง 

ระหว่างปี 

กาํไร(ขาดทุน)

จากอตัรา

แลกเปลี่ยน 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น       

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,165 44 (2,200) (9) - 

Euroasia Total Logistics 

(Vietnam) Co., Ltd. บริษทัร่วม 809 330 (1,184) 45 - 

รวม  2,974 374 (3,384) 36 - 

เงินให้กูยื้มระยะยาว       

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย - 2,200 - - 2,200 

รวม  - 2,200 - - 2,200 
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 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างปี 

ลดลง 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 6,250 12,000 (14,488) 3,762 

รวม  6,250 12,000 (14,488) 3,762 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2 - 8 ต่อปี มีกาํหนด    

ชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี 

(ปี 2566) และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ                  

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินกูยื้มจาก 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างปี 

ลดลง 

ระหว่างปี 

กาํไรจาก      

อตัราแลกเปลี่ยน 

ส่วนท่ีครบ

กาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะสั้น/ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายหลงัในหน่ึงปี     

บุคคลธรรมดา 

กรรมการของ

บริษทัยอ่ย 5,492 - (5,692) 200 1,859 1,859 

เงินกูยื้มระยะยาว        

บุคคลธรรมดา 

กรรมการของ

บริษทัยอ่ย 3,000 20,577 (19,704) 

 

- 

 

(1,859) 2,014 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นดังกล่าวคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามและไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี (ปี 2568) และ         

ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 63,643 57,442 21,927 23,451 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 641 891 747 863 

รวม 64,284 58,333 22,674 24,314 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 733 439 - - 

เงินฝากธนาคาร 262,601 148,891 61,944 74,775 

รวม 263,334 149,330 61,944 74,775 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 เ งินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเ บ้ียระหว่าง ร้อยละ  0.05 ถึง  0.25 ต่อปี             

(2562: ร้อยละ 0.04 ถึง 0.38 ต่อปี)  

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 875 1,251 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 17,399 3,754 38 49 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,399 3,754 913 1,300 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 576,692 175,886 107,066 68,271 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  284,391 290,667 49,990 36,681 

 3 - 6 เดือน 17,158 41,155 432 2,636 

 6 - 12 เดือน 10,708 14,375 1,767 7,909 

 มากกว่า 12 เดือน 9,502 33,210 675 677 

รวม 898,451 555,293 159,930 116,174 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (6,251) (353) (268) (353) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 892,200 554,940 159,662 115,821 

รวมลูกหน้ีการคา้  909,599 558,694 160,575 117,121 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 87 197 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 40,080 35,835 32,429 29,602 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,506 66 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,875 1,495 97 410 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 43,461 37,396 32,613 30,209 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 953,060 596,090 193,188 147,330 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน          

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 353 353 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งปี 5,898 (85) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,251 268 
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10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงินฝากประจาํ 11,847 2,167 

สินทรัพยต์ามสัญญา 1,145 - 

รวม 12,992 2,167 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม             

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 131,722* 126,660** 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  131,722 126,660 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  144,714 128,827 

 * รวมเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีจาํนวน 0.6 ลา้นบาท ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง 

ซ่ึงประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยูร่ะหว่างชาํระบญัชีกองทุน 

** รวมเงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีจาํนวน 0.5 ลา้นบาท ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุแห่งหน่ึง

ซ่ึงประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และปัจจุบนัอยูร่ะหว่างชาํระบญัชีกองทุน 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน 139,976 129,525 

บวก: กาํไรท่ียงัมาเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง          

มูลค่าเงินลงทุน 1,159 938 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 141,135 130,463 

เงินฝากประจาํ 11,555 2,137 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 152,690 132,600 
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11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตสําหรับเติมนํ้ ามนัและ

หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเพื่อคํ้าประกนัการใชค้ลงัสินคา้และการให้บริการ

บรรจุและขนส่งสินคา้ 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562              

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย 

  

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

 

ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                        

รับในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 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 จาํกดั         

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล 100 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 40.00 40.00 40,000 28,000 - - 

   โลจิสติกส์ จาํกดั         

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 ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง 80.00 80.00 80,412 80,412 8,748 8,173 

รวม     547,374 412,547 47,477 64,347 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited จํานวน 

80,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจาํนวนหุ้น

สามญัทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าซ้ือหุน้ส่วนแรกจาํนวน 39.86 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตามสัญญาซ้ือหุน้ดงักล่าว

ไดร้ะบุว่าบริษทัฯจะจ่ายเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือโดยคาํนวณจากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษทั

ดังกล่าวจนถึงปี 2565 แต่ไม่เกินจํานวน 2.21 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯบันทึก           

มูลค่าเงินลงทุน ณ วนัซ้ือกิจการจาํนวน 80.4 ลา้นบาท ตามมลูค่ายติุธรรม และบนัทึกเจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุน

ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัจาํนวน 40.5 ลา้นบาท และปรับดว้ยตน้ทุนทางการเงินในงวดถดัไปตามรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 40,557 40,557 

บวก : ตน้ทุนทางการเงินสะสม 8,020 5,184 

รวม 48,577 45,741 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี 2,836 2,670 
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 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของ Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จํานวน 

210,000 หุ้น หรือร้อยละ 30 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายจากผู ้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมในราคา         

5.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 123 ล้านบาท การซ้ือหุ้นน้ีทาํให้บริษทัฯถือหุ้นในบริษทัย่อยทั้งจาํนวน           

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย 122,827 

หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (67,678) 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 55,149 

 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั มีมติ

อนุมติัเพิ่มทุนจาํนวน 30 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 3 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) หลงัการเพิ่มทุน       

ทุนจดทะเบียนใหม่คิดเป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)  บริษทั

ฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจาํนวน 12 ลา้นบาท และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัย่อยไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 18 ลา้นบาทตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษทัย่อยได ้       จด

ทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 

 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฏาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั มีมติอนุมติั

ลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ “Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited” เป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งขึ้ น           

ในประเทศจีน โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 5 ลา้นหยวนจีน(23 ลา้นบาท) ทั้งน้ี บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล        

โลจิสติกส์ จํากัด  ชําระค่าหุ้นโดยการโอนหุ้นของ Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. ซ่ึงเป็น          

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศจีนให้แก่ Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited จํานวน           

5 ลา้นหยวนจีน ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 

 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกัด มีมติอนุมติั

ลงทุนในบริษทัย่อย “บริษทั ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จาํกดั” ซ่ึงจดัตั้งในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้าน        

โลจิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 5 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 

บริษทัน้ีไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 25 ของทุน ซ่ึงบริษทัย่อยไดช้าํระค่าหุ้นแลว้ บริษทัย่อยผูกพนัท่ี

จะตอ้งชาํระคา่หุน้อีก 3.75 ลา้นบาท 
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12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัย่อย 

สัดส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี              

อาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัย่อยสะสม 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบั

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัย่อย      ใน

ระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562  2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล         

   โลจิสติกส์ จาํกดั 60.00 60.00 73.04 20.29 34.75 (19.06) - - 

Euroasia Total Logistics         

   (M) Sdn. Bhd. 60.00 60.00 (4.98) (19.72) 14.74 (19.90) - - 

Wice Logistecs         

(Singapare) Pte. Ltd.  30.00 30.00 - 77.42  6.85* 14.34 (16.60) (20.37) 

Wice Logistic          

(Hong Kong ) Limited 20.00 20.00 26.83 12.84 16.18 4.46 (2.19) (2.04) 

Wice Logistics          

(Shenzhen) Co., Ltd. 30.00 30.00 3.66 2.14 1.52 2.14 - - 

รวม   98.55 92.97 74.04 (18.02) (18.79) (22.41) 

* ขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ีบริษทัฯใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิม 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล   

โลจิสติกส์ จาํกดั                 

และบริษทัยอ่ย 

Wice Logistics   

(Singapore) Pte. Ltd. 

Wice Logistics            

(Hong Kong) Limited      

และบริษทัยอ่ย 

ขอ้มูลทางการเงิน 2563 2562  2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 389.6 203.1 - 135.6 413.9 209.3 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 101.8 51.6 - 14.2 25.2 32.7 

หน้ีสินหมุนเวียน (312.5) (149.7) - (76.5) (311.1) (180.4) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (60.0) (48.4) - (2.6) (1.3) (3.6) 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล   

โลจิสติกส์ จาํกดั                 

และบริษทัยอ่ย 

Wice Logistics   

(Singapore) Pte. Ltd. 

Wice Logistics            

(Hong Kong) Limited      

และบริษทัยอ่ย 

ขอ้มูลทางการเงิน 2563 2562  2563* 2562 2563 2562 

รายได ้ 941.1 453.8 220.7 482.1 1,709.3 601.5 

กาํไร (ขาดทุน) 72.7 (47.5) 25.6 56.0 83.9 25.4 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - -  (1.2) 0.4 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 72.7 (47.5) 25.6 56.0 82.7 25.8 

*ขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ีบริษทัฯใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิม 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล   

โลจิสติกส์ จาํกดั                 

และบริษทัยอ่ย 

Wice Logistics   

(Singapore) Pte. Ltd. 

Wice Logistics            

(Hong Kong) Limited      

และบริษทัยอ่ย 

ขอ้มูลทางการเงิน 2563 2562  2563* 2562 2563 2562 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน)        

กิจกรรมดาํเนินงาน 13.8 (49.3) 16.9 69.2 96.2 33.7 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (9.5) (29.2) (0.3) (0.8) (2.0) (33.7) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน)         

กิจกรรมจดัหาเงิน 11.5 77.6 (25.6) (76.3) (13.6) (10.0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 15.8 (0.9) (9.0) (7.9) 80.6 (10.0) 

 *ขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ีบริษทัฯใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิม 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ในปี 2562 บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั  ท่ีตั้ง

ขึ้ นใ หม่ ใ นป ระ เท ศ เ วีย ดนา ม  “ Euroasia Total Logistics Vietnam Co., Ltd.” ซ่ึ ง มี ทุ นจดท ะ เ บี ย น            

จาํนวน 500 ลา้นดอง โดยบริษทัย่อยได้ลงทุนจาํนวน 200 ลา้นดอง หรือ ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน          

คิดเป็นจาํนวน 274,500 บาท ซ่ึงบริษทัดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฏาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกัด ได้มีมติ

อนุมติัการลงทุนเพิ่มใน Euroasia Total Logistics (Vietnam) Co., Ltd หลงัการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทร่วม    

มีทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 2,125 ลา้นดอง ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดล้งทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาํนวน     

650 ลา้นดอง (865,590 บาท) เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2563 ตามสัดส่วนการถือหุน้ 

13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
Euroasia Total Logistics 

(Vietnam) Co., Ltd. 
ให้บริการขนส่งทางบก      

ขา้มพรมแดน  40 40 1,140 275 101 - 

13.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบง่ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม         

ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            

ในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 

Euroasia Total Logistics           

(Vietnam) Co., Ltd. (753) (275) (12) - 

 ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษทัร่วมไม่ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล 
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13.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 

 2563  2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 17,500 2,873 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,346 1,139 

หน้ีสินหมุนเวียน (18,594) (5,317) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 252 (1,305) 

สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 40 40 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ยในสินทรัพย ์- สุทธิ 101 (522) 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2563 2562 

รายได ้ 22,642 5,905 

ขาดทนุ  (578) (1,851) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (578) (1,851) 

13.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงในปี 2562 บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก     เงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย ์บริษทัย่อยไดห้ยุดรับรู้ ส่วน

แบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเน่ืองจากบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ                        

ทางพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งผลขาดทุน 

ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

Euroasia Total Logistics (Vietnam) Co., Ltd. - (522) - (522) 

รวม - (522) - (522) 

ในปี 2563 บริษทัย่อยไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนและส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมจาํนวน 0.2 ลา้นบาท และ 

0.5 ลา้นบาท  
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและสถานท่ี
จอดรถบรรทุกและ 

วางตูสิ้นคา้ 
เคร่ืองตกแต่ง      

และติดตั้ง 
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ 

ตูค้อนเทนเนอร์    
และอุปกรณ์     

คอนเทนเนอร์ 
สิททรัพย ์     

ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 24,220 65,736 17,766 9,187 19,804 192,003 16,096 - 344,812 
ซ้ือเพิ่ม - - 850 801 3,220 10,550 23,004 - 38,425 
จาํหน่าย - - - (255) (233) (1,435) - - (1,923) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (281) (393) (203) (775) (3,391) (43) - (5,086) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 24,220 65,455 18,223 9,530 22,016 197,727 39,057 - 376,228 
ซ้ือเพิ่ม - 1,257 1,413 592 2,727 - 13,445 1,712 21,146 
ตดัจาํหน่าย - - - (4) - - - - (4) 
ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตั ิ - - - - - (17,485) - - (17,485) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 834 127 32 77 2 22 - 1,094 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 24,220 67,546 19,763 10,150 24,820 180,244 52,524 1,712 380,979 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 30,589 14,444 6,861 15,056 54,111 222 - 121,283 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3,072 1,219 918 1,900 18,101 2,631 - 27,841 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - - - (242) (219) (452) - - (913) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (281) (376) (137) (473) (350) (3) - (1,620) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 33,380 15,287 7,400 16,264 71,410 2,850 - 146,591 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 15,173 1,584 796 2,596 4,585 4,870 - 29,604 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนตดัท่ีจาํหน่าย - - - (1) - - - - (1) 
ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตั ิ - - - - - (1,600) - 
- 

(1,600) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (1,324) 96 - 29 2 (102) - (1,299) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 47,229 16,967 8,195 18,889 74,397 7,618 - 173,295 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 24,220 32,075 2,936 2,130 5,752 126,317 36,207 - 229,637 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 24,220 20,317 2,796 1,955 5,931 105,847 44,906 1,712 207,684 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี          
2562 (21.7 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   27,841 

2563 (22.0. ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   29,604 
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    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

อาคารและสถานท่ี

จอดรถบรรทุก 

และวางตูสิ้นคา้ 

เคร่ืองตกแต่งและ

ติดตั้ง 

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

อุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์       

ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 24,220 61,403 11,270 5,653 9,670 135,732 - 247,948 

ซ้ือเพิ่ม - - 316 156 186 1,220 - 1,878 

 จาํหน่าย - - - (255) (233) (1,435) - (1,923) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 24,220 61,403 11,586 5,554 9,623 135,517 - 247,903 

ซ้ือเพิ่ม - - 379 117 69 - 1,712 2,277 

ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตั ิ - - - - - (17,225) - (17,225) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 24,220 61,403 11,965 5,671 9,692 118,292 1,712 232,955 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 26,256 8,014 4,321 7,055 45,403 - 91,049 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3,072 1,100 541 1,155 12,779 - 18,647 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (242) (218) (452) - (912) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 29,328 9,114 4,620 7,992 57,730 - 108,784 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3,079 1,115 453 943 9,523 - 15,113 

ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตั ิ - - - - - (1,496) - (1,496) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 32,407 10,229 5,073 8,935 65,757 - 122,401 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 24,220 32,075 2,472 934 1,631 77,787 - 139,119 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 24,220 28,996 1,736 598 757 52,535 1,712 110,554 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2562 (12.7 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  18,647 

2563 (11.0 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  15,113 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์

ดงักล่าวมีจาํนวน 65.2 ลา้นบาท (2562: 37.9 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 41.8 ลา้นบาท 2562: 16.2 ลา้นบาท) 
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15. สัญญาเช่า 

15.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 3 - 20 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - - 

ปรับปรุงจากการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน   

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 17,673 14,536 2,357 17,238 51,804 

เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี - - - 5,263 5,263 

ลดลงในระหวา่งปี - (1,849) - - (1,849) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,219) (11,728) (739) (2,309) (15,995) 

ผลต่างจากการแปลงค่า        

งบการเงิน - 252 39 14 305 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,454 1,211 1,657 20,206 39,528 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - 

ปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงาน                         

ทางการเงินฉบบัท่ี 16  มาถือปฏิบติั 17,673 15,729 33,402 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,219) (1,208) (2,427) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,454 14,521 30,975 
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 33,609 7,744 25,859 7,480 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (4,176) (274) (3,989) (219) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) (4) - - 

รวม 29,432 7,466 21,870 7,261 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,791) (4,094) (4,033) (4,073) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21,641 3,372 17,837 3,188 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 32.2 

ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15,930 2,426 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,035 698 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 639 639 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 5,356 888 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการจ่ายค่าเช่าผนัแปร 1,179 - 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่ารถบรรทุกและตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงมีการจ่ายชาํระค่าเช่าท่ีผนัแปรตามจาํนวน        

ท่ีใชจ้ริง อายขุองสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563            

จํานวน 19.7 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 5.6 ล้านบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า         

ระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า และค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา 
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16. ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยมท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม เป็นค่าความนิยมจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศ        

2 แห่ง โดยมีค่าความนิยมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทัยอ่ย  

Wice Logistics (Singapore) Pte Ltd. 99,400 

Wice Logistics (Hong Hong) Limited 40,442 

รวม 139,842 

 บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยม โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี

กิจการคาดว่าจะได้รับอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการ

กระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

 ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สรุปไดด้งัน้ี 

 

Wice Logistics 

(Singapore) Pte. Ltd. 

Wice Logistics            

(Hong Kong) Limited 

อตัราการเติบโต 2% 3% 

อตัราคิดลดก่อนภาษี 8% 13% 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลการดํา เนินงานในอดีตและการคาดการณ์การเติบโต                         

ของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกับ          

แต่ละกิจการ ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ความสัมพนัธ์

ของกลุ่มลูกคา้ 

สิทธ์ิในการ         

ซ้ือหุน้เพิ่ม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:     

ราคาทุน 299,221 4,367 11,928 315,516 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (56,106) (4,188) (5,296) (65,590) 

หกั: ตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี - (179) - (179) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 67 - (1) 66 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 243,182 - 6,631 249,813 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:     

ราคาทุน 299,221 4,367 11,692 315,280 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (41,160) (3,661) (2,961) (47,782) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (515) - (1) (516) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 257,546 706 8,730 266,982 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:  

ราคาทุน 11,661 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,222) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 6,439 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:  

ราคาทุน 11,569 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,934) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8,635 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าการลงทุนในกิจการท่ีก่อให้เกิดมูลค่าความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าไม่มีปัจจัย               

ท่ีช้ีให้เห็นว่าเกิดการด้อยค่าของมูลค่าความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกค้าเน่ืองจากยงัคงมีการดาํเนินธุรกิจกับ          

กลุ่มลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
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(กรรมการ) 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 266,982 256,174 8,635 9,722 

ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 235 374 91 351 

เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - 26,571 - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (17,291) (15,621) (2,287) (1,438) 

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่าย          

สิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่ม (179) - - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 66 (516) - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 249,813 266,982 6,439 8,635 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี)   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 4.00 - 6.00 11,677 6,594 

รวม 11,677 6,594 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่างประเทศจาํนวน 2.5 ลา้นหยวนจีน             

(2562: 1.5 ลา้นหยวนจีน) ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45 573 17,147 5,237 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 639,961 381,769 50,495 36,731 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 38 4,650 96 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 86,982 81,492 13,351 5,907 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 726,988 463,872 85,643 47,971 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลาํดบัท่ี วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไขการชาํระคืน 2563 2562 2563 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 10 ตามท่ีกล่าวใน (3) ตามท่ีกล่าวใน (3) 10,000 - - - 

4 80 MLR - 2.85 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกเดือนและ

ทยอยชาํระคืนเงินตน้จนหมด

ในปี 2567 66,247 - 66,247 - 

รวม   132,257 59,610 66,247 - 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (75) (128) - - 

 132,182 59,482 66,247 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (32,253) (14,347) (20,004) - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 99,929 45,135 46,243 - 

(1) ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จ่ายเฉพาะดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และตั้งแต่เดือน

เมษายน 2564 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2568 จ่ายคืนเงินกูย้มืเดือนละ 530,000 บาท และในเดือนมีนาคม 2568 

จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมด 

(2) ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จ่ายเฉพาะดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และตั้งแต่เดือน

เมษายน 2564 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2568 จ่ายคืนเงินกูย้มืเดือนละ 670,000 บาท และในเดือนมีนาคม 2568 

จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมด 

(3) เดือนท่ี 1-24 ชําระดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี เดือนท่ี 25 เป็นต้นไปชําระดอกเบ้ียตาม              

อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี เร่ิมจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป โดยจ่ายคืน

เงินกูย้มืเดือนละ 186,000 บาท และในเดือนกรกฎาคม 2568 จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเหลือทั้งหมด 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 59,482 - 

บวก: กูเ้พิ่ม 90,000 80,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (17,225) (13,753) 

หกั: ค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย (75) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 132,182 66,247 

เงินกูย้มืลาํดบั 1,2 และ 3 คํ้าประกนัโดยบริษทัฯและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย  
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อารยา คงสุนทร 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าว บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยไดเ้บิกใช้วงเงินดงักล่าวครบทั้งจาํนวนแลว้ (2562: วงเงินท่ียงัไม่ได้ 

เบิกใชจ้าํนวน 1.3 ลา้นบาท) 

21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 19,954 18,151 18,151 16,992 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  663 1,880 498 1,547 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 486 432 271 427 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 2,256 - 2,256 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม       

หลกัคณิตศาสตร์ 

    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ        

ดา้นประชากรศาสตร์ 

- (651) - (651) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ       

ทางการเงิน 

- 31 - 31 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (1,932) - (2,313) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (745) (138) (745) (138) 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (32) (75) - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 20,326 19,954 18,175 18,151 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็นจํานวน             

1.0 ลา้นบาท (2562: จาํนวน 0.1 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 1.0 ลา้นบาท 2562: 0.1 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของกลุ่มบริษทัคือ 11 ปี (2562: 10 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 11 ปี 2562: 10 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (1.46) 1.67 (1.40) 1.60 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  1.53 (1.37) 1.47 (1.31) 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน 

   จาํนวนพนกังาน (1.45) 1.73 (1.37) 1.63 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (1.33) 1.49 (1.27) 1.42 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  1.33 (1.22) 1.27 (1.16) 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน 

   จาํนวนพนกังาน (1.45) 1.73 (1.37) 1.63 

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย        

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.44 - 2.49 1.44 - 2.66 1.49 2.66 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  2.66 - 5.00 5.00 4.00 5.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ 3 - 40 3 - 40 3 - 40 3 - 40 
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23. ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 5,932 3,808 1,275 - 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเจา้หน้ีค่าซ้ือ                      

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 2,836 2,670 2,836 2,670 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินจากสัญญาเช่า 1,035 251 698 306 

รวม 9,803 6,729 4,809 2,976 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการ

ค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ

พนกังาน 303,543 217,126 117,199 113,562 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 61,332 42,131 19,827 20,085 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์

อา้งอิงมูลค่าตํ่า 5,995 31,192 1,527 16,560 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร 1,179 - - - 

25. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 50,753 21,493 15,282 6,388 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 

   ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,329) (724) (116) (694) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 48,424 20,769 15,166 5,694 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)                                         

  จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - (191) - (147) 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจาก                   

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (511) - (587) 

 - (702) - (734) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 323,663 64,723 111,898 88,830 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 8.25 - 25 ร้อยละ 8.25 - 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 73,683 33,251 22,380 17,766 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล        

ของปีก่อน (13,131) (199) 2,649 - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 698 2,198 (252) 1,491 

ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1,095) (264) - - 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ (9,576) (13,269) (9,495) (12,869) 

อ่ืนๆ (2,155) (948) (116) (694) 

รวม (12,128) (12,283) (9,863) (12,072) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 48,424 20,769 15,166 5,694 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                    

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 54 71 54 71 

ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ - 810 - 810 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,773 3,737 3,635 3,630 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง                       

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 8 - 8 - 

สัญญาเช่า 446 366 446 366 

ดอกเบ้ียเงินลงทุนคา้งจ่าย 1,604 534 1,604 534 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,885 5,518 5,747 5,411 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ 37,857 39,691 - - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง                     

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 92 232 90 188 

ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ - - 318 - 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,949 39,923 408 188 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ โดยแสดงเป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 136 - 5,339 5,224 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32,200 34,405 - - 

26. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  
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 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท         

การให้บริการ ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงานคือส่วนงานจัดหาระวางการขนส่ง             

ทางเรือ ส่วนงานจดัหาระวางการขนส่งทางอากาศ ส่วนงานขนส่งทางบกขา้มแดนและส่วนงานโลจิสติกส์  

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวตัถุประสงค์    

ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผล            

การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวม          

ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์รวม          

ในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562    มี

ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

จดัหาระวาง

การขนส่ง    

ทางเรือ 

จดัหาระวาง

การขนส่ง     

ทางอากาศ 

ขนส่ง  

ทางบก

ขา้มแดน โลจิสติกส์ 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 
รายได้จากการให้บริการ         

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 633 2,076 933 337 - 3,979 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 23 54 46 3 (109) 17 

รวมรายได้ 656 2,130 979 340 (109) 3,996 

ผลการดําเนินงาน          

กําไรของส่วนงาน 134 282 148 65 - 629 

รายไดอ่ื้น (รวมรายไดท้างการเงิน)      11 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย     (61) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (245) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (1) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (10) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     323 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (48) 

กําไรสําหรับปี      275 

       

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       

สินทรัพยส่์วนกลาง      2,046 

รวมสินทรัพย์      2,046 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

จดัหาระวาง

การขนส่ง    

ทางเรือ 

จดัหาระวาง

การขนส่ง     

ทางอากาศ 

ขนส่ง  

ทางบก

ขา้มแดน โลจิสติกส์ 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 
รายได้จากการให้บริการ         

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 631 776 458 351 - 2,216 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 19 37 21 3 (75) 5 

รวมรายได้ 650 813 479 354 (75) 2,221 

ผลการดําเนินงาน          

กําไรของส่วนงาน 147 180 9 61 (31) 366 

รายไดอ่ื้น      10 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย     (42) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (262) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (7) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     65 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (21) 

กําไรสําหรับปี      44 

       

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       

สินทรัพยส่์วนกลาง      1,574 

รวมสินทรัพย์      1,574 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

ขอ้มูลรายไดจ้ากลูกคา้ซ่ึงกาํหนดขึ้นตามส่วนงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดง

ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   

ส่วนงานในประเทศ 928,844 835,377 

ส่วนงานต่างประเทศ 3,066,690 1,385,503 

รวม 3,995,534 2,220,880 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

ส่วนงานในประเทศ 185,306 175,211 

ส่วนงานต่างประเทศ 63,354 56,098 

รวม 248,660 231,309 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายไดข้องกิจการ 
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28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน        

ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน            

ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้ นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ        

กลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 3.3 ลา้นบาท (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 3.0 ลา้นบาท) (2562: 3.2 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.1 ลา้นบาท) 

29. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

ปี 2563    

เงินปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้               

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 58.7 0.09 

ปี 2562    

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้                 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 84.7 0.13 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์สํานักงาน ซ่ึงแต่ละสัญญา            

มีมูลค่าตามสัญญาตํ่า (2562: การเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน)              อายุ

ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี (2562: 1 ถึง 20 ปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้ น       

ซ่ึงสินทรัพยมี์มลูค่าอา้งอิงตํ่าจาํนวน 1.5 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 1.5 ลา้นบาท) ซ่ึงตอ้งชาํระภายใน 2 ปี   
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อารยา คงสุนทร 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 18.3 3.5 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10.2 6.5 

มากกวา่ 5 ปี 16.9 16.9 

30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษัทฯได้ทําสัญญาบริการซ่อมบํารุงรถบรรทุก สัญญาซ่อมบํารุงรักษาลิฟท์ สัญญาบริการรักษา              

ความปลอดภัย และสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษารายบุคคล โดยภายใต้เง่ือนไขตามสัญญาค่าบริการดังกล่าว  

บริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย          

ภายใตส้ัญญาดงักล่าวจาํนวน 5.5 ลา้นบาท (2562: 3.4 ลา้นบาท) 

30.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม

บริษัทฯและบริษัทย่อยจํานวน 30 ล้านบาท  (เฉพาะบริษัทฯจํานวน  3 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ              

ภาระผูกพนัสําหรับงานบริหารจดัการคลงัสินคา้ และ 0.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ เพื่อคํ้าประกนัภาระผูกพนั

ทางปฎิบติักบัสายการบิน 

31. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 131.7 - 131.7 
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อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

หน่วยลงทนุ - 141.1 - 141.1 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 

    

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 126.7 - 126.7 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 

     
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

หน่วยลงทนุ - 130.5 - 130.5 
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32. เคร่ืองมือทางการเงิน     

32.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์   

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเคร่ืองมือ                                 

ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

  

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 39 - 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 39 - 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่หน่ึงเดือนถึงหกเดือน 

32.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เค ร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย  เ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด              

ลูกหน้ีการค้า เงินให้กู ้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเส่ียง               

ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับ ลูกหน้ีการค้า เงินให้กู ้ยืม เงินฝากกับธนาคาร และ

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจํานวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ      

มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดท่ี

กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง 
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ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม           

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนท่ีมีสาระสําคัญ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของ          

ลูกหน้ีการคา้อยา่งสมํ่าเสมอ และไม่มีการกระจุกตวัของลูกหน้ี 

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้ งสํารองของผลขาดทุน        

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับ

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมี

ความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์

ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ออก

จากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งชาํระเกินกวา่หน่ึงปี  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร          

และสถาบนัการเงินตามนโยบายของกลุม่บริษทั โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและ

อยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีกาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการ

บริษทัเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทา

ผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนดัชาํระของคู่สัญญา 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง  

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาดเก่ียวกบัความผนัผวนของค่าระวางสินคา้ ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจ กลุ่มบริษทัตระหนักถึงความเส่ียงน้ีจึงมีการตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกลชิ้ดเพื่อคาดการณ์

สถานการณ์และแนวโนม้ของค่าระวาง รวมถึงการจดัทาํสัญญากบัสายเดินเรือ 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากรายไดค้่าบริการหรือตน้ทุนบริการ            

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหกเดือน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 17.5 2.5 3.8 1.4 31.34 30.15 

ฮ่องกงดอลลาร์ - - - 2.8 3.88 3.87 

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น          

ตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน             

ความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกาํหนดให้ตวัแปรอ่ืน

ทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

 

สกุลเงิน 

อตัราแลกเปล่ียน 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 

 

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา +6 2.85 

 -6 (2.85) 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียในระดบัตํ่าเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่       

มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงด้านขาดสภาพคล่องโดยการกู้ยืมจากธนาคารและการทําสัญญาเช่า           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อ

นําไปชําระหน้ีสินเดิมและได้เห็นว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่า ทั้ งน้ี กลุ่มบริษทัมีความสามารถ         

ในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงิน        

ท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญา        

ท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 11,677 - - 11,677 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 726,988 - - 726,988 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,859 2,014 - 3,873 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 47,389 - 47,389 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,791 9,271 12,370 29,432 

เงินกูย้ืมระยะยาว 32,253 99,929 - 132,182 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 780,568 158,603 12,370 951,541 

     

ตราสารอนุพันธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 39 - - 39 

รวมตราสารอนุพันธ์ 39 - - 39 

 
  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 85,643 - - 85,643 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 47,389 - 47,389 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,034 5,467 12,370 21,871 

เงินกูย้ืมระยะยาว 20,004 46,243 - 66,247 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 109,681 99,099 12,370 221,150 

     

ตราสารอนุพันธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 39 - - 39 

รวมตราสารอนุพันธ์ 39 - - 39 

32.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

33. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย             

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.10:1 และ 0.77:1          

(เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.31:1 และ 0.16:1)  

34.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2564 ของบริษทัฯเพื่อขออนุมติัการจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัรา  

หุ้นละ 0.14 บาท (91.27 ลา้นบาท) เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบัญชีภายหลงัจากได้รับการอนุมัติจาก       

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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