
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม      

ระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทาน

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่         

“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล          

ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล        

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 597,799               263,334               79,861                    61,944              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 1,551,238            953,060               671,102                  193,188            
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                                                       - 2,407                      3,762                
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 3,843                   -                           6,667                      -                        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 206,434               144,714               192,819                  128,827            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 55,238                 40,715                 20,988                    16,117              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,414,552            1,401,823            973,844                  403,838            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 3,873                   2,979                   2,000                      2,100                
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                          2,200                   10,556                    -                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                                                       - 673,590                  547,374            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 790                      101                      -                             -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 237,240               207,684               105,022                  110,554            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 92,557                 39,528                 30,029                    30,976              
ค่าความนิยม 139,842               139,842               -                             -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 241,302               249,813               4,974                      6,439                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 357                      136                      6,233                      5,340                
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่ารับโอนกิจการ 20.1 30,000                 -                           -                             -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,864                   1,395                   301                         307                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 749,825               643,678               832,705                  703,090            
รวมสินทรัพย์ 3,164,377            2,045,501            1,806,549               1,106,928         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 11 20,996                 11,677                 -                             -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 12 1,265,468            726,988               368,710                  85,643              
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 2 2,193                   1,859                   -                             -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 67,820                 32,253                 45,012                    20,004              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 30,050                 7,791                   1,326                      4,033                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 101,046               47,389                 39,369                    7,896                
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,620                   39                        2,620                      39                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 44,413                 17,129                 29,553                    13,621              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,534,606            845,125               486,590                  131,236            
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 165,480               99,929                 104,148                  46,243              
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 675                      2,014                   -                             -                        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 14 52,011                 21,641                 17,647                    17,837              
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 50,819                 48,577                 50,819                    48,577              
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 23,861                 20,326                 21,225                    18,175              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 34,681                 32,200                 -                             -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,280                   85                        -                             -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 328,807               224,772               193,839                  130,832            
รวมหนีสิ้น 1,863,413            1,069,897            680,429                  262,068            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950               325,950               325,950                  325,950            
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950               325,950               325,950                  325,950            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 347,779               347,779               347,779                  347,779            
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,598                   5,598                   -                             -                        
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 7 (88,621)               (51,418)                -                             -                        
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32,595                 32,595                 32,595                    32,595              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 502,328               238,841               419,796                  138,536            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,795)                 (22,301)                -                             -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,119,834            877,044               1,126,120               844,860            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 181,130               98,560                 -                             -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,300,964            975,604               1,126,120               844,860            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,164,377            2,045,501            1,806,549               1,106,928         

-                          -                           -                             -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 2,273,826         905,640            1,204,248         178,814            
รายไดอ่ื้น 2 10,901              10,746              14,813              3,662                
รวมรายได้ 2,284,727         916,386            1,219,061         182,476            
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2 1,921,206         741,098            1,015,491         136,780            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 39,708              8,314                34,484              7,590                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 84,066              69,755              26,178              16,884              
รวมค่าใช้จ่าย 2,044,980         819,167            1,076,153         161,254            
กําไรจากการดําเนินงาน 239,747            97,219              142,908            21,222              
รายไดท้างการเงิน 2 112                   47                     205                   70                     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (40)                    -                        -                        -                        
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ (2,076)               (3,947)               (2,076)               53                     
กาํไรจากการขาย/การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 405                   420                   437                   187                   
ตน้ทุนทางการเงิน (2,324)               (2,544)               (1,479)               (1,377)               
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 235,824            91,195              139,995            20,155              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (45,658)             (13,282)             (27,893)             (4,401)               
กําไรสําหรับงวด 190,166            77,913              112,102            15,754              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 162,159            56,157              112,102            15,754              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 28,007              21,756              

190,166            77,913              
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.25                  0.09                  0.17                  0.02                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 190,166            77,913              112,102            15,754              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 9,862                3,635                -                        -                        
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 9,862                3,635                -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 9,862                3,635                -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 200,028            81,548              112,102            15,754              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 172,014            59,718              112,102            15,754              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 28,014              21,830              

200,028            81,548              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 5,257,788         2,588,840         2,310,440         502,900            
เงินปันผลรับ 2, 7 -                        -                        150,306            47,477              
รายไดอ่ื้น 2 20,585              17,572              30,136              9,119                
รวมรายได้ 5,278,373         2,606,412         2,490,882         559,496            
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2 4,384,364         2,155,237         1,899,670         387,066            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 94,194              22,661              80,317              20,328              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 269,970            184,606            78,439              54,098              
รวมค่าใช้จ่าย 4,748,528         2,362,504         2,058,426         461,492            
กําไรจากการดําเนินงาน 529,845            243,908            432,456            98,004              
รายไดท้างการเงิน 2 270                   250                   451                   264                   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 624                   -                        -                        -                        
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ (2,581)               (4,068)               (2,581)               (68)                    
กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย/การปรับมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุน 928                   (1,341)               936                   (1,347)               
ตน้ทุนทางการเงิน (10,217)             (7,073)               (4,073)               (3,464)               
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 518,869            231,676            427,189            93,389              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (100,645)           (29,993)             (54,703)             (10,496)             
กําไรสําหรับงวด 418,224            201,683            372,486            82,893              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 355,169            141,688            372,486            82,893              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 63,055              59,995              

418,224            201,683            
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.54                  0.22                  0.57                  0.13                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 418,224            201,683            372,486            82,893              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 16,506              6,522                -                        -                        
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 16,506              6,522                -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 16,506              6,522                -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 434,730            208,205            372,486            82,893              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 371,219            148,135            372,486            82,893              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 63,511              60,070              

434,730            208,205            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน ผลต่างจากการ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

จากการรวม จากการเปลี่ยนแปลง แปลงค่างบการเงิน รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ จดัสรรแลว้ - ที่เป็นเงินตรา ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุม รวม

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 325,950                 347,779          5,598                      3,732                    27,737                   101,170                 (18,323)                         793,643                 92,978                   886,621                 
กาํไรสาํหรับงวด                            -                      -                             -                           -                            - 141,688                                              - 141,688                 59,995                   201,683                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด                            -                      -                             -                           -                            - (75)                         6,522                             6,447                     75                          6,522                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                       -                              -                            -                             141,613                 6,522                             148,135                 60,070                   208,205                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                             -                       -                              -                            -                             (58,666)                  -                                     (58,666)                  (18,785)                  (77,451)                  
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                             -                       -                              (55,149)                 -                             -                             -                                     (55,149)                  (67,678)                  (122,827)                
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย                            -                      -                             -                           -                            -                            -                              - -                             18,000                   18,000                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 325,950                 347,779          5,598                      (51,417)                 27,737                   184,117                 (11,801)                         827,963                 84,585                   912,548                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 325,950                 347,779          5,598                      (51,418)                 32,595                   238,841                 (22,301)                         877,044                 98,560                   975,604                 
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                       -                              -                            -                             355,169                 -                                     355,169                 63,055                   418,224                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                       -                              -                            -                             (456)                       16,506                           16,050                   456                        16,506                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                       -                              -                            -                             354,713                 16,506                           371,219                 63,511                   434,730                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                             -                       -                              -                            -                             (91,226)                  -                                     (91,226)                  (18,144)                  (109,370)                
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

   จากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) -                             -                       -                              (37,203)                 -                             -                             -                                     (37,203)                  37,203                   -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 325,950                 347,779          5,598                      (88,621)                 32,595                   502,328                 (5,795)                           1,119,834              181,130                 1,300,964              

-                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)  

รวม

ทุนที่ออกและ จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 325,950                 347,779                 27,737                   105,328                 806,794                 
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            82,893                   82,893                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            82,893                   82,893                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            (58,665)                 (58,665)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 325,950                 347,779                 27,737                   129,556                 831,022                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 325,950                 347,779                 32,595                   138,536                 844,860                 
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            372,486                 372,486                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            372,486                 372,486                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            (91,226)                 (91,226)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 325,950                 347,779                 32,595                   419,796                 1,126,120              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 518,869            231,676            427,189            93,389              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 50,669              46,444              12,018              15,230              
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 29,169              4,009                703                   9                       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,144                -                        (1,000)               -                        
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        180                   -                        -                        
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (1,064)               342                   -                        569                   
   มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 136                   999                   128                   778                   
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (624)                  -                        -                        -                        
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,535                1,933                3,050                1,647                
   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ 2,581                59                     2,581                59                     
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (32,943)             (1,068)               (9,944)               (1,068)               
   รายไดท้างการเงิน (270)                  (250)                  (451)                  (264)                  
   เงินปันผลรับ -                    -                    (150,306)           (47,477)             
   ตน้ทุนทางการเงิน 10,217              7,073                4,073                3,464                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 583,419            291,397            288,041            66,336              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (608,545)           (53,735)             (399,029)           10,354              
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (1,798)               (1,654)               (115)                  -                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,523)             (8,608)               (4,871)               (6,452)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,469)               7                       6                       9                       
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 543,677            27,924              276,182            8,180                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,271              (3,739)               15,919              579                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,195                (4,984)               -                        (1,832)               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 528,227            246,608            176,133            77,174              
   จ่ายภาษีเงินได้ (44,728)             (13,497)             (24,123)             (3,266)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 483,499            233,111            152,010            73,908              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) (894)                  (133)                  100                   -                        
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                        598                   -                        (26)                    
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                        (288)                  1,355                2,037                
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,414)               -                        (20,000)             -                        
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        2,777                -                        
ซ้ืออุปกรณ์ (50,452)             (11,994)             (4,168)               (338)                  
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,406)               (235)                  (80)                    (91)                    
ซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                        (2,557)               -                        -                        
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่ารับโอนกิจการ (30,000)             -                        -                        -                        
ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย -                        (122,827)           (126,216)           (134,827)           
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ี 439,506            508,815            434,496            498,283            
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือตราสารหน้ี (498,500)           (492,140)           (498,500)           (492,136)           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,000                -                        1,000                -                        
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 270                   251                   437                   265                   
เงินสดรับจากเงินปันผล -                        -                        88,892              35,750              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (141,890)           (120,510)           (119,907)           (91,083)             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 7,225                5,168                -                        -                        
เงินสดรับจากการกูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคาร 130,000            90,000              100,000            80,000              
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,449)               (3,889)               -                        -                        
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (28,819)             (12,311)             (17,087)             (8,752)               
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (75)                    -                        -                        -                        
เงินสดรับค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        18,000              -                        -                        
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (17,144)             (14,810)             (4,056)               (4,195)               
ดอกเบ้ียจ่าย (7,963)               (1,478)               (1,830)               (957)                  
เงินปันผลจ่าย (99,026)             (72,070)             (91,213)             (58,664)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (17,251)             8,610                (14,186)             7,432                
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน 10,107              2,343                -                        -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 334,465            123,554            17,917              (9,743)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 263,334            149,330            61,944              74,775              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 597,799            272,884            79,861              65,032              

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เงินคา้งจ่ายค่าซ้ืออุปกรณ์ 398                   3,086                163                   -                        
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 68,210              -                        1,158                -                        
   เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        61,414              11,727              
   เงินปันผลคา้งจ่าย 10,636              5,381                305                   -                        
   ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย 10,263              7,296                10,263              7,296                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศ                

ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก ขนส่งทางบกขา้มแดน และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงบริการ

คลงัสินคา้และเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน         

ของบริษทัฯอยูท่ี่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ             

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอ             

คร้ังล่าสุด ดังนั้นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนํา เสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้ข้อมูล              

ทางการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการ             

ตามกฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล                

ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว        

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นว

ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ

ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ      

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.5 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น            

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการ        

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น  
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 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย  

บริษทั ยโูรเอเชีย ทรานสปอร์ต จาํกดั 

(ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 100) 

บริษทัยอ่ย 

Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 

Wice Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(ถือหุน้โดย Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ร้อยละ 70) 

บริษทัยอ่ย 

Wice Logistics (Hong Kong) Limited  บริษทัยอ่ย 

Guangzhou Wice Losistics Limited บริษทัยอ่ย 

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

Wice Logistics (Shenzhen) Limited  

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

บริษทัยอ่ย 

Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย (บริษทัฯมีอาํนาจควบคุม) 

   (ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั  

    ร้อยละ 40 และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยโูรเอเชีย  

    โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั อีกร้อยละ 30)  

Guangxi Euroasia Total Logistics Co., Ltd.                         

(ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 100) 

บริษทัยอ่ย 

Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd               

(ถือหุน้โดย Guangxi Euroasia Total Logistics Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

บริษทัยอ่ย 

Euroasia Total Logistics (Vietnam) Company Limited              

(ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 40) 

บริษทัร่วม 

บริษทั เอ ซี ซี โลจิสติกส์ จาํกดั  มีญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เอซีซีแอล โซลูชัน่ส์ จาํกดั มีญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

  

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายการธุรกิจท่ีสําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2564 และ  2563           

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 6.6 2.5 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 1.0 0.7 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 0.2 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 4 ต่อปี 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 38.7 14.7 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 13.9 1.0 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ - 0.1 - - อตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 0.8 1.0 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 108.3 170.3 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 12.6 7.3 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 3.0 2.4 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 150.3 47.5 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ - - 0.4 0.2 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 4 ต่อปี 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 97.3 46.2 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 0.2 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 43.2 2.6 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ - 0.1 - - อตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3.2 1.6 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 0.1 1.6 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายไดค่้าบริการอ่ืน - 0.7 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 338.9 170.9 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ   

31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

   

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                                  

เฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)   

 บริษทัยอ่ย  - - 14,023 1,000 

 บริษทัร่วม  19,479 17,399 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  174 1,506 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,653 18,905 14,023 1,000 

เงินปันผลค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 61,414 - 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 61,414 - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12)    

  บริษทัยอ่ย  - - 21,691 21,797 

  บริษทัร่วม  465 45 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  152,346 - - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  152,811 45 21,691 21,797 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ลกัษณะความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียน 

ส่วนท่ีครบ

กาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,200 1,414 229 (3,843) - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 3,762 (1,355) 2,407 

 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ลกัษณะความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ส่วนท่ีครบ

กาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน 

    โซลูชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 20,000 (2,777) (6,667) 10,556 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี

และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี 

(ปี 2566) และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี 

(ปี 2567) และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ                  

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินกูย้มืจาก 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ขาดทุนจาก      

อตัราแลกเปล่ียน 

ส่วนท่ีครบกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 

เงินกูย้มืระยะยาว       

บุคคลธรรมดา กรรมการของ

บริษทัยอ่ย 3,873 (1,449) 444 (2,193) 675 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี (ปี 2568) และ         

ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,178 16,409 7,102 5,125 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 511 204 421 187 

รวม 26,689 16,613 7,523 5,312 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 77,383 46,790 22,249 15,367 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,551 612 1,262 561 

รวม 78,934 47,402 23,511 15,928 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินสด 2,469 733 280 - 

เงินฝากธนาคาร 595,330 262,601 79,581 61,944 

รวม 597,799 263,334 79,861 61,944 

 ณ วัน ท่ี  30 กันยายน 2564 เ งินฝากธนาคารมีอัตราดอกเ บ้ียระหว่าง ร้อยละ  0.04 ถึ ง  1.26 ต่อปี                 

(31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี) 

 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 1,288 875 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 19,479 17,399 220 38 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,479 17,399 1,508 913 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 973,622 576,692 394,964 107,066 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  418,011 284,391 146,298 49,990 

 3 - 6 เดือน 42,157 17,158 6,916 432 

 6 - 12 เดือน 20,848 10,708 116 1,767 

 มากกวา่ 12 เดือน 11,241 9,502 981 675 

รวม 1,465,879 898,451 549,275 159,930 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (35,420) (6,251) (971) (268) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,430,459 892,200 548,304 159,662 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,449,938 909,599 549,812 160,575 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 131 87 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 96,984 40,080 47,278 32,429 

เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย - - 61,414 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 174 1,506 12,384 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,142 1,875 83 97 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 101,300 43,461 121,290 32,613 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,551,238 953,060 671,102 193,188 
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………….…….………………....……… 
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(กรรมการ) 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

เงินฝากประจาํ 14,146 11,847 2,282 2,167 

สินทรัพยต์ามสัญญา 1,708 1,145 - - 

รวม 15,854 12,992 2,282 2,167 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม             

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 190,580 131,722 190,537 126,660 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  190,580 131,722 190,537 126,660 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  206,434 144,714 192,819 128,827 

6. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯได้นําไปคํ้ าประกันวงเงินบตัรเครดิตสําหรับเติมนํ้ ามนัและ

หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเพื่อคํ้าประกนัการใชค้ลงัสินคา้ 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

บริษทัยอ่ย 

  

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

 

ราคาทุน 

เงินปันผลรับ                         

ในระหวา่งงวด/ปี 

 30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

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

         

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน 13.5 ลา้นบาท 13.5 ลา้นบาท 99.99 99.99 13,498 13,498 3,617 - 

  โซลูชัน่ จาํกดั         

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล 122.4 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 51.00 40.00 166,216 40,000 - - 

   โลจิสติกส์ จาํกดั         

WICE Logistics 0.7 ลา้นดอลลาร์ 0.7 ลา้นดอลลาร์       

  (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ สิงคโปร์ 100.00 100.00 413,464 413,464 74,113 38,729 

WICE Logistics 0.8 ลา้นดอลลาร์ 0.8 ลา้นดอลลาร์       

  (Hong Kong) Limited ฮ่องกง ฮ่องกง 80.00 80.00 80,412 80,412 72,576 8,748 

รวม     673,590 547,374 150,306 47,477 

 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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(กรรมการ) 
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เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษทัฯลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัของบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นจาํนวนเงิน 126.2 ล้านบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 2,244,898 หุ้น ราคาหุ้นละ 56.22 

บาท) ทั้งน้ี ภายหลงัการลงทุนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยจะเพิ่มจากร้อยละ 40 เป็น

ร้อยละ 51 การกระทบยอดเงินลงทุนส่วนเพิ่มแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย 126,216 

หกั: มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิส่วนของบริษทัฯท่ีเพิ่มข้ึน (89,013) 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 37,203 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 2 แห่งในประเทศมาเลเซีย  

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   มูลค่าเงินลงทุน  

บริษทัร่วม ทุนเรียกชาํระ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Euroasia Total Logistics 

(Vietnam) Company Limited 

2,125  

ลา้นดอง 

2,125  

ลา้นดอง 

40 40 790 101 1,140 1,140 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน     - - (1,140) (1,140) 

รวม     790 101 - - 
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อารยา คงสุนทร 
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8.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 21,594 17,500 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,517 1,346 

หน้ีสินหมุนเวยีน (21,137) (18,594) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 1,974 252 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 40 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในสินทรัพย ์- สุทธิ 790 101 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี           

30 กนัยายน 2564 

สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี           

30 กนัยายน 2564 

รายได ้ 21,214 52,713 

กาํไร (ขาดทุน) (100) 1,559 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 40 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (40) 624 

8.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีขาดทุนเกนิทุน 

 บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนได้

เสียเท่ากบัศูนย ์บริษทัย่อยไดห้ยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจากไม่มีภาระ

ผูกพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้งชาํระภาระผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ี

หยดุรับรู้แสดงได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทัร่วม 

งวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี            

30 กนัยายน 2563 

งวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี            

30 กนัยายน 2563 

สะสมถึงวนัท่ี                         

30 กนัยายน 2563 

Euroasia Total Logistics (Vietnam) 

Company Limited - 1,090 1,643 

 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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(กรรมการ) 
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 12  

9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 207,684 110,554 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 49,057 2,836 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (4,144) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (21,055) (8,368) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5,698 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 237,240 105,022 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 249,813 6,439 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,406 80 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (12,532) (1,545) 

ผลต่างจากการแปลงมูลค่างบการเงิน 2,615 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 241,302 4,974 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (ร้อยละต่อปี)   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.00 - 15.00 20,996 11,677 

 เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศจาํนวน 4 ลา้นหยวนจีน              (31 

ธนัวาคม 2563: 2.5 ลา้นหยวนจีน) ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั       

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 152,811 45 21,691 17,147 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 808,427 639,961 271,239 50,495 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 4,650 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 304,230 86,982 75,780 13,351 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,265,468 726,988 368,710 85,643 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

    (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน    

2564 

31 ธนัวาคม   

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

เงินกูย้มืระยะยาว 233,438 132,257 149,160 66,247 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (138) (75) - - 

รวม 233,300 132,182 149,160 66,247 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (67,820) (32,253) (45,012) (20,004) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 165,480 99,929 104,148 46,243 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดท้าํสัญญาเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 100 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนเป็นรายเดือน  

ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2568 และบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนด       

จ่ายคืนเป็นรายเดือน ส้ินสุดเดือนมกราคม 2569 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบอตัราคงท่ี และ MLR และอตัรา

คงท่ี เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ญัญาเงินกูด้งักล่าว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ

ในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 

เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 
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อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ / หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 39,528 30,976 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด  68,210 1,158 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (17,082) (2,105) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,901 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 92,557 30,029 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 90,305 33,609 22,568 25,859 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (8,244) (4,176) (3,595) (3,989) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (1) - - 

รวม 82,061 29,432 18,973 21,870 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (30,050) (7,791) (1,326) (4,033) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 52,011 21,641 17,647 17,837 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าคลงัสินคา้ซ่ึงจะมีผลตามสัญญาในวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

โดยผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนตามสญัญา จาํนวน 25.7 ลา้นบาท 

  

 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลของกลุ่มบริษทัคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ย

อตัราภาษีเฉล่ียท่ีประมาณไว ้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 43,814 13,596 28,172 4,661 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     

   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชัว่คราว 1,844 (314) (279) (260) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 

 งบกาํไรขาดทุน 45,658 13,282 27,893 4,401 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 98,567 30,876 55,596 11,325 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     

   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชัว่คราว 2,078 (883) (893) (829) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 

 งบกาํไรขาดทุน 100,645 29,993 54,703 10,496 

 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ 

 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

2564     

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 91.2 0.14 19 พฤษภาคม 2564 

2563     

เงินปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 58.7 0.09 16 พฤษภาคม 2563 

17. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทั

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 

2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

จัดหาระวาง  

การขนส่ง     

ทางเรือ 

จัดหาระวาง

การขนส่ง    

ทางอากาศ 

ขนส่งทางบก

ข้ามแดน 

ซัพพลายเชน

โซลูช่ัน 

รายการปรับปรุง 

และตัดรายการ 

ระหว่างกนั รวม 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,284 376 493 101 - 2,254 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9 24 39 - (52) 20 

รวมรายได้ 1,293 400 532 101 (52) 2,274 

ผลการดําเนินงาน        

กาํไรของส่วนงาน 202 67 73 10 - 352 

รายไดอ่ื้น      10 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (20) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (104) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (2) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      236 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (46) 

กาํไรสําหรับงวด      190 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้       

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง      1,784 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง      490 

 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

จัดหาระวาง  

การขนส่ง     

ทางเรือ 

จัดหาระวาง

การขนส่ง    

ทางอากาศ 

ขนส่งทางบก

ข้ามแดน 

ซัพพลายเชน

โซลูช่ัน 

รายการปรับปรุง 

และตัดรายการ 

ระหว่างกนั รวม 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 157 429 236 82 - 904 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6 7 6 1 (18) 2 

รวมรายได้ 163 436 242 83 (18) 906 

ผลการดําเนินงาน        

กาํไรของส่วนงาน 38 73 48 17 - 176 

รายไดอ่ื้น      10 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (10) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (82) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (3) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      91 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (13) 

กาํไรสําหรับงวด      78 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้       

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง      675 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง      231 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

จัดหาระวาง  

การขนส่ง     

ทางเรือ 

จัดหาระวาง

การขนส่ง    

ทางอากาศ 

ขนส่งทางบก

ข้ามแดน 

ซัพพลายเชน

โซลูช่ัน 

รายการปรับปรุง 

และตัดรายการ 

ระหว่างกนั รวม 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,410 1,214 1,286 302 - 5,212 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 26 69 91 2 (143) 45 

รวมรายได้ 2,436 1,283 1,377 304 (143) 5,257 

ผลการดําเนินงาน        

กาํไรของส่วนงาน 406 224 193 50 - 873 

รายไดอ่ื้น      20 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (51) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (313) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (10) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      519 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (101) 

กาํไรสําหรับงวด      418 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้       

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง      3,977 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง      1,280 

 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

จัดหาระวาง  

การขนส่ง     

ทางเรือ 

จัดหาระวาง

การขนส่ง    

ทางอากาศ 

ขนส่งทางบก

ข้ามแดน 

ซัพพลายเชน

โซลูช่ัน 

รายการปรับปรุง 

และตัดรายการ 

ระหว่างกนั รวม 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 420 1,327 588 251 - 2,586 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 16 34 19 2 (68) 3 

รวมรายได้ 436 1,361 607 253 (68) 2,589 

ผลการดําเนินงาน        

กาํไรของส่วนงาน 100 191 104 50 - 445 

รายไดอ่ื้น      18 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (47) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (178) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (7) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      231 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (30) 

กาํไรสําหรับงวด      201 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้       

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง      2,021 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง      568 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนั 

 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์สํานักงาน ซ่ึงแต่ละสัญญา                

มีมูลค่าตามสญัญาตํ่า อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี (31 ธนัวาคม 2563: ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้ น        

ซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่าจํานวน 4.7 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 1.3 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2563:            

1.5 ลา้นบาท เฉพาะกิจการจาํนวน 1.5 ลา้นบาท) ซ่ึงตอ้งชาํระภายใน 5 ปี   

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการหลายสัญญา ภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาดงักล่าวกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการ

รายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวจํานวน 3.6 ล้านบาท และ  7.0 ล้านบาท ตามลําดับ              

(เฉพาะกิจการ: 1.1 ลา้นบาทและ 2.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั) (2563: 0.9 ลา้นบาทและ 2.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เฉพาะกิจการ: 0.9 ลา้นบาทและ 2.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

จาํนวนรวม 24 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 3 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 30 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ

จํานวน 3 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ ภาระผูกพนัสําหรับงานบริหารจัดการคลังสินค้า และจํานวน           

0.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์  (31 ธันวาคม  2563: 0.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์) เพื่อคํ้ าประกันภาระผูกพัน         

ทางปฎิบติักบัสายการบิน 

19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 190.6 - 190.6 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2.6 - 2.6 

 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 131.7 - 131.7 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 190.5 - 190.5 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2.6 - 2.6 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 126.7 - 126.7 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทาง     

การเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน               หน้ีสินทางการเงิน                       อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา 22.4 17.5 7.6 3.8 31.83 31.34 

ฮ่องกงดอลลาร์ 4.5 - 30.3 - 4.13 3.88 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ ของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วย เงินตราต่างประเทศ)  

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.2 32.55 - 33.58 7 - 31 มีนาคม 2565 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ ของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วย เงินตราต่างประเทศ)  

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.1 29.75 - 31.15 10 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2564 

20.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

20.1 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 บริษทัย่อยได้รับโอนกิจการเก่ียวกับการให้บริการขนส่งจากบริษทัแห่งหน่ึง       

โดยบริษัทย่อยได้รับโอนสินทรัพย์ดําเนินงานรวมทั้ งพนักงานจากบริษัทดังกล่าว และตกลงจ่าย

ผลตอบแทนจาํนวน 200 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนการรับโอนกิจการล่วงหนา้จาํนวน 30 ลา้นบาท  

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20.2  เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย มีมติดงัต่อไปน้ี 

 -      อนุมติัการเพิ่มทุนใน Guangxi Euroasia Total Logistics Co., Ltd. จาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นหยวน เน่ืองจาก

มีปริมาณการใหบ้ริการขนส่งเพิ่มข้ึน บริษทัยอ่ยจึงตอ้งมีการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชภ้ายในกิจการ 

 -     อนุมติัการลงทุนในบริษทัแห่งใหม่ในประเทศจีน โดยวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตวั

ของธุรกิจในส่วนงานเก่ียวกบัการขนส่งทางบก (Inland transportation) ในประเทศจีน 

 -   อนุมติัการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Euroasia Total Logistics (M) Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซียจากเดิม

ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 49 

21. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                            11 

พฤศจิกายน 2564 
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