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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 

ซึH งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลีHยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิPนสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีHสาํคญั และไดต้รวจสอบ              

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีPแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแส      

เงินสด สาํหรับปีสิPนสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีHควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีHกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีH

เกีHยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืHนๆตามทีHระบุใน

ขอ้กาํหนดนัPนดว้ย ขา้พเจา้เชืHอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีHขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืHอใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีCเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 เกีHยวกบับริษทัยอ่ยทาํรายการซืPอกิจการขนส่ง ซึH งมี

ผลต่างระหวา่งค่าตอบแทนเพืHอซืPอธุรกิจทีHสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์าํนวน 85.86 ลา้นบาท ซึH งมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัซืPอกิจการยงัอยูร่ะหวา่งประเมิน โดยคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลา  

1 ปี ทัPงนีP  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงืHอนไขต่อกรณีเหล่านีPแต่อยา่งใด
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เรืCองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืHองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืHองต่างๆ ทีHมีนยัสาํคญัทีHสุดตามดุลยพินิจเยีHยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืHองเหล่านีPมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัPงนีP  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืHองเหล่านีP   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบทีHไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึH งไดร้วมความรับผดิชอบทีHเกีHยวกบัเรืHองเหล่านีPดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้        

ไดร้วมวธีิการตรวจสอบทีHออกแบบมาเพืHอตอบสนองต่อการประเมินความเสีHยงจากการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริง              

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึH งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรืHองเหล่านีP

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืHองสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืHองมีดงัต่อไปนีP  

การรับรู้รายได้ 

เนืHองจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นตวัเลขทีHมีสาระสาํคญัทีHสุดในงบกาํไรขาดทุนและเป็นตวัชีPวดัหลกัในแง่              

ผลการดาํเนินธุรกิจ ประกอบกบักลุ่มบริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้จาํนวนมากรายซึHงมีเงืHอนไขทางการคา้ทีHแตกต่างกนั

ออกไป ดงันัPน ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบการเกิดขึPนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายได้

จากการใหบ้ริการ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯทีHเกีHยวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถาม

ผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกสุ่มตวัอยา่งมาเพืHอทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีHบริษทัฯ              

ออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการในระหวา่งปีเพืHอตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงืHอนไข
การใหบ้ริการ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการทีHเกิดขึPนช่วงใกลสิ้Pนรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนีP ทีHออกภายหลงัวนัสิPนรอบระยะเวลาบญัชี   

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพืHอตรวจสอบความผดิปกติทีHอาจเกิดขึPนของรายได ้   

จากการใหบ้ริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีทีHทาํผา่นใบสาํคญัทัHวไป  
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ค่าความนิยมและความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกค้า 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเรืHองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้จาก            

การรวมกิจการ ตามทีHกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 15 และ 16 เนืHองจากการประเมินการดอ้ยค่า

ถือเป็นประมาณการทางบญัชีทีHสาํคญัทีHฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยที์Hก่อใหเ้กิด

เงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีHกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ัPน รวมถึงการ

กาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวทีHเหมาะสม ซึH งทาํใหเ้กิดความเสีHยงเกีHยวกบัมูลค่าค่าความนิยม

และความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์Hก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินทีHฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากนีP  ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติทีHสาํคญัทีHใชใ้นการประมาณการ

กระแสเงินสดทีHคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยที์Hจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบ    

ขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด

ในอดีตกบัผลการดาํเนินงานทีHเกิดขึPนจริงเพืHอประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ              

กระแสเงินสดทีHคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดทีHฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใช ้           

โดยการวเิคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลีHยถ่วงนํPาหนกัของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบ          

การคาํนวณมูลค่าทีHคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบ

ของการเปลีHยนแปลงขอ้สมมติทีHสาํคญัต่อมูลค่าทีHคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโต

ของรายไดใ้นระยะยาว 

การซืMอกจิการ 

ตามทีHกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 เมืHอวนัทีH 21 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ซืPอกิจการ

ขนส่งซึHงรวมถึงยานพาหนะ อุปกรณ์ และการรับโอนพนกังานของบริษทัแห่งหนึHง ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการบญัชีเกีHยวกบัการซืPอกิจการในเบืPองตน้โดยใชป้ระมาณการมูลค่าทีHดีทีHสุดสาํหรับ

สินทรัพยที์Hระบุไดที้Hไดม้าจากการวดัมูลค่าตามวธีิซืPอ ซึH งบริษทัยอ่ยจะสรุปผลการบนัทึกบญัชีการซืPอกิจการให้

เสร็จสิPนในปีถดัไป และมูลค่าของรายการทีHบนัทึกไว ้ณ 31 ธนัวาคม 2564 อาจตอ้งมีการเปลีHยนแปลง ขา้พเจา้ให้

ความสาํคญักบัรายการซืPอกิจการนีP  เนืHองจากเป็นรายการทีHมีสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวม นอกจากนีP           

การตัPงขอ้สมมติต่างๆ ทีHใชเ้ป็นเกณฑใ์นการบนัทึกบญัชีการซืPอกิจการเริHมแรกเป็นเรืHองทีHตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีHมี

นยัสาํคญัของผูบ้ริหาร ทาํใหเ้กิดความเสีHยงในการรับรู้และวดัมูลค่าของสินทรัพยที์Hระบุไดที้Hไดม้ารวมถึงส่วนต่าง

ในเบืPองตน้จากการซืPอกิจการ 
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ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้ตกลงและเงืHอนไขในสญัญาซืPอกิจการขนส่ง และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ

วตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซืPอดงักล่าวเพืHอประเมินวา่รายการซืPอธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของการ

รวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีH 3 เรืHอง การรวมธุรกิจหรือไม่ ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลค่า

การซืPอกิจการกบัเอกสารประกอบการซืPอกิจการ การจ่ายเงิน และประเมินวา่มูลค่าดงักล่าวสะทอ้นมูลค่ายติุธรรม

ของสิHงตอบแทนทีHโอนให ้พิจารณาวธีิการและขอ้สมมติต่างๆทีHสาํคญัทีHผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณมูลค่าทีHใชใ้น

การบนัทึกรายการซืPอกิจการในเบืPองตน้โดยการสอบถามผูบ้ริหารทีHรับผดิชอบการประมาณมูลค่า ประเมินความ

สอดคลอ้งของวธีิการทีHผูบ้ริหารใชก้บัประเภทของสินทรัพย ์นอกจากนีP  ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการคาํนวณ รวมถึง

พิจารณาเหตุผลสนบัสนุนส่วนต่างในเบืPองตน้ทีHเกิดขึPนจากการซืPอธุรกิจทีHบริษทัยอ่ยบนัทึกไว ้ตลอดจนพิจารณา

การเปิดเผยขอ้มูลเกีHยวกบัรายการซืPอธุรกิจในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอืCน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืHน ซึH งรวมถึงขอ้มูลทีHรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีHแสดงอยูใ่นรายงานนัPน) ซึH งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีHในรายงานของผูส้อบบญัชีนีP   

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืHนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้          

ความเชืHอมัHนในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืHนนัPน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีHเกีHยวเนืHองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืHนนัPน                

มีความขดัแยง้ทีHมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีHไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืHนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมืHอขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีHกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล    

ทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสืHอสารเรืHองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลทราบเพืHอใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขทีHเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีCในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีHรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีPโดยถูกตอ้งตามทีHควรตามมาตรฐาน      

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกีHยวกบัการควบคุมภายในทีHผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืHอใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินทีHปราศจากการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืHอง 

การเปิดเผยเรืHองทีHเกีHยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืHองในกรณีทีHมีเรืHองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการทีHดาํเนินงานต่อเนืHองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัPงใจทีHจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืHองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีHในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                 

กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืHอใหไ้ดค้วามเชืHอมัHนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึHงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืHอมัHนอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชืHอมัHน

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีHมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมืHอคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านีP  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีHยง       

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีPดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสีHยงทีHอาจมีการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน     

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพืHอตอบสนอง

ต่อความเสีHยงเหล่านัPน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีHเพียงพอและเหมาะสมเพืHอเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีHยงทีHไม่พบขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึHงเป็นผลมาจาก    

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสีHยงทีHเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนืHองจากการทุจริตอาจเกีHยวกบัการสมรู้ร่วมคิด      

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัPงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีHไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเกีHยวกบัระบบการควบคุมภายในทีHเกีHยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืHอออกแบบวธีิ                         

การตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืHอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ                

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีHผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ    

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีHเกีHยวขอ้งทีHผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกีHยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีHดาํเนินงานต่อเนืHองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีHไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีHมีสาระสาํคญัทีHเกีHยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีHอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืHองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีHมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีHเกีHยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีHเปลีHยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึPนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีHไดรั้บจนถึงวนัทีHในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืHองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนืPอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีHเกีHยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีHเกิดขึPนโดยถูกตอ้งตามทีHควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีHเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกีHยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืHอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้Hอสารกบัผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลในเรืHองต่างๆซึHงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีHไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีHมีนยัสาํคญัทีHพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีHมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีHเกีHยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้Hอสารกบัผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลเกีHยวกบัความสมัพนัธ์ทัPงหมดตลอดจนเรืHองอืHนซึHง

ขา้พเจา้เชืHอวา่มีเหตุผลทีHบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีH

ขา้พเจา้ใชเ้พืHอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืHองทัPงหลายทีHสืHอสารกบัผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืHองต่าง ๆ ทีHมีนยัสาํคญัทีHสุดใน                 

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืHองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืHองเหล่านีPไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืHองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทีHยากทีHจะเกิดขึPน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืHอสารเรืHองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีHผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสืHอสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีP  

 

 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2565 



บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 428,548,390         263,333,968         126,342,779         61,943,885          

ลกูหนี8การคา้และลกูหนี8อ ื=น 6, 8 1,667,005,444      953,059,776         631,427,838         193,188,273        

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสั8นแกก่จิการที=เก ี=ยวขอ้งกนั -                         -                         -                         3,761,574           

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกบ่คุคลและกจิการที=เก ี=ยวขอ้งกนัที=ถงึ

   กาํหนดชาํระภายในหนึ=งปี 6 1,420,811            -                         8,472,223             -                        

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื=น 9 410,671,910         144,713,544         395,807,809         128,827,317        

สินทรัพยห์มุนเวียนอื=น 64,371,396           40,714,604           20,293,675           16,116,770          

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 2,572,017,951      1,401,821,892       1,182,344,324       403,837,819        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารที=มีภาระค ํ8าประกนั 10 2,873,433            2,978,575             2,000,000             2,100,000           

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกบ่คุคลและกจิการที=เก ี=ยวขอ้งกนั  

   - สุทธิจากส่วนที=ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ=งปี 6 -                         2,200,380             9,039,352             -                        

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                         -                         673,590,383         547,374,450        

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 12 799,150               100,746               -                         -                        

ที=ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 13 350,387,268         207,683,961         104,426,118         110,553,778        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14 99,752,606           39,527,671           29,324,435           30,975,562          

คา่ความนยิม 15 139,842,134         139,842,134         -                         -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 236,672,170         249,813,429         4,469,675             6,439,179           

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 24 692,403               136,391               6,053,363             5,339,485           

ราคาซ ื8อธุรกจิที=สูงกว่ามูลคา่สินทรัพย์ 2.4 85,862,205           -                         -                         -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื=น 6,544,898            1,394,935             1,982,496             307,345              

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 923,426,267         643,678,222         830,885,822         703,089,799        

รวมสินทรัพย์ 3,495,444,218      2,045,500,114       2,013,230,146       1,106,927,618     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชเูดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีGสินหมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะสั8นจากสถาบนัการเงนิ 17 7,875,975            11,677,459           -                         -                        

เจ้าหนี8การคา้และเจ้าหนี8อ ื=น 6, 18 1,280,219,224      726,987,653         422,175,486         85,642,621          

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากบคุคลที=เก ี=ยวขอ้งกนัที=ถงึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ=งปี 6 2,170,387            1,858,806             -                         -                        

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากธนาคารที=ถงึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ=งปี 19 81,890,180           32,253,150           45,012,000           20,004,000          

เจ้าหนี8คา่ซ ื8อเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 68,785,606           -                         68,785,606           -                        

หนี8สินตามสัญญาเชา่ที=ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ=งปี 14 30,135,083           7,790,807             1,323,039             4,033,558           

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 101,367,555         47,388,890           65,992,776           7,895,903           

หนี8สินทางการเงนิหมุนเวียนอื=น 31.1 127,378               38,980                 127,378               38,980                

หนี8สินหมุนเวียนอื=น 51,996,390           17,128,910           37,747,866           13,620,995          

รวมหน ีGสินหมนุเวยีน 1,624,567,778      845,124,655         641,164,151         131,236,057        

หน ีGสินไม่หมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที=ถงึ

   กาํหนดชาํระภายในหนึ=งปี 19 201,157,254         99,928,761           92,895,000           46,243,000          

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากบคุคลที=เก ี=ยวขอ้งกนั - สุทธิจาก

   ส่วนที=ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ=งปี 6 167,338               2,014,063             -                         -                        

หนี8สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนที=ถงึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ=งปี 14 59,327,685           21,640,886           17,296,052           17,836,624          

เจ้าหนี8คา่ซ ื8อเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                         48,577,403           -                         48,577,403          

เจ้าหนี8คา่ซ ื8อกจิการ 2.4 47,459,978           -                         -                         -                        

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 27,534,551           20,325,586           24,135,878           18,174,746          

หนี8สินภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 24 33,150,582           32,200,361           -                         -                        

หนี8สินไม่หมุนเวียนอื=น -                         84,495                 -                         -                        

รวมหน ีGสินไม่หมนุเวยีน 368,797,388         224,771,555         134,326,930         130,831,773        

รวมหน ีGสิน 1,993,365,166      1,069,896,210       775,491,081         262,067,830        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชเูดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามัญ 651,899,500 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 325,949,750         325,949,750         325,949,750         325,949,750        

   ทนุที=ออกและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามัญ 651,899,500 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 325,949,750         325,949,750         325,949,750         325,949,750        

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 347,778,911         347,778,911         347,778,911         347,778,911        

ส่วนเกนิทนุจาการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 5,597,942            5,597,942             -                         -                        

ส่วนต ํ=ากว่าทนุจากการเปลี=ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในบริษทัยอ่ย (90,076,339)         (51,417,641)          -                         -                        

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 32,594,975           32,594,975           32,594,975           32,594,975          

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 680,059,745         238,841,180         531,415,429         138,536,152        

องคป์ระกอบอื=นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ (4,156,121)           (22,301,030)          -                         -                        

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,297,748,863      877,044,087         1,237,739,065       844,859,788        

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 11.2 204,330,189         98,559,817           -                         -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,502,079,052      975,603,904         1,237,739,065       844,859,788        

รวมหน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,495,444,218      2,045,500,114       2,013,230,146       1,106,927,618     

-                         -                         -                         -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชเูดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทนุ

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 7,636,601,859     3,995,533,864     3,443,402,570    737,574,852       

รายไดเ้งนิปันผล 6, 11 -                        -                        150,306,390       47,477,074        

กาํไรจากการขายและการเปลี=ยนแปลงมูลคา่

   ของเงนิลงทนุในตราสารหนี8 1,462,407           -                        1,423,182          -                      

รายไดอ้ ื=น 32,672,536          10,036,031          35,331,878        10,981,263        

รวมรายได้ 7,670,736,802     4,005,569,895     3,630,464,020    796,033,189       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 6 6,393,324,002     3,378,035,771     2,844,286,077    571,014,422       

คา่ใชจ้่ายในการขาย 115,785,634        32,553,788          96,905,784        28,977,879        

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 379,007,180        260,149,548        109,609,762       78,639,754        

ขาดทนุจากการวัดมูลคา่ตราสารอนพุนัธ์ 88,398                60,529                88,398              60,529              

ขาดทนุจากการขายและการเปลี=ยนแปลงมูลคา่

   ของเงนิลงทนุในตราสารหนี8 -                        945,252              -                      961,994             

รวมค่าใช้จ่าย 6,888,205,214     3,671,744,888     3,050,890,021    679,654,578       

กาํไรจากการดําเนนิงาน 782,531,588        333,825,007        579,573,999       116,378,611       

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 12 656,096              (753,091)             -                      -                      

รายไดท้างการเงนิ 391,325              394,337              675,342             327,986             

ตน้ทนุทางการเงนิ 22 (15,306,071)        (9,803,150)          (5,931,937)         (4,808,512)         

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 768,272,938        323,663,103        574,317,404       111,898,085       

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 24 (147,484,949)       (48,424,129)        (87,703,434)       (15,166,005)       

กาํไรสําหรับปี 620,787,989        275,238,974        486,613,970       96,732,080        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที=เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 535,526,078        201,084,396        486,613,970       96,732,080        

ส่วนที=เป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 11.2 85,261,911          74,154,578          

620,787,989        275,238,974        

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรตอ่หุน้ขั8นพื8นฐาน

   กาํไรส่วนที=เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.82                   0.31                   0.75                  0.15                  

   จาํนวนถั=วเฉลี=ยถว่งน ํ8าหนกัของหุน้ส่วนสามัญ (หุน้) 651,899,500        651,899,500        651,899,500       651,899,500       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชเูดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับปี 620,787,989        275,238,974        486,613,970       96,732,080        

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAน:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี=ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ

   ที=เป็นเงนิตราตา่งประเทศ 18,908,236          (3,966,046)          -                      -                      

ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 12 42,308                (11,753)              -                      -                      

รายการที=ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 18,950,544          (3,977,799)          -                      -                      

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย (3,767,146)          -                        (3,135,580)         -                      

หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 24 685,859              -                        627,113             -                      

รายการที=จะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (3,081,287)          -                        (2,508,467)         -                      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAนสําหรับปี 15,869,257          (3,977,799)          (2,508,467)         -                      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 636,657,246        271,261,175        484,105,503       96,732,080        

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนที=เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 550,589,700        197,216,229        484,105,503       96,732,080        

ส่วนที=เป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 86,067,546          74,044,946          

636,657,246        271,261,175        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชเูดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)  

ส่วนเกนิทนุ ส่วนเกนิ (ต ํ=ากว่า) ทนุ ผลตา่งจากการ ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุ

จากการรวม จากการเปลี=ยนแปลง แปลงคา่งบการเงนิ เบด็เสร็จอื=น รวม รวมส่วนของ ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทนุที=ออกและ ธุรกจิภายใต้ สัดส่วนการถอืหุน้ จัดสรรแลว้ - ที=เป็น จากเงนิลงทนุ องคป์ระกอบอื=น ผ ูถ้อืหุน้ของ ที=ไม่มีอาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลคา่แลว้ ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ การควบคมุเดยีวกนั ในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร เงนิตราตา่งประเทศ ในบริษทัร่วม ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2563 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               

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสาํหรับปี -                            -                             -                            -                              -                            109,632                 (3,966,046)                (11,753)                   (3,977,799)                 (3,868,167)               (109,632)                   (3,977,799)                 

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

จัดสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                            -                             -                            -                              4,857,475                (4,857,475)             -                              -                            -                              -                            -                              -                              

เงนิปันผลจ่าย 11.2, 28 -                            -                             -                            -                              -                            (58,665,501)           -                              -                            -                              (58,665,501)             (18,785,184)              (77,450,685)               

ส่วนต ํ=ากว่าทนุจากการเปลี=ยนแปลงสัดส่วน

   การถอืหุน้ในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                             -                            (55,149,603)               -                            -                          -                              -                            -                              (55,149,603)             (67,677,808)              (122,827,411)             

การเพิ=มทนุของบริษทัยอ่ย -                            -                             -                            -                              -                            -                          -                              -                            -                              -                            18,000,004                18,000,004                

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 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               

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2564 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               

กาํไรสาํหรับปี -                            -                             -                            -                              -                            535,526,078           -                              -                            -                              535,526,078             85,261,911                620,787,989               

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสาํหรับปี -                            -                             -                            -                              -                            (3,081,287)             18,102,601                42,308                    18,144,909                15,063,622              805,635                    15,869,257                

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                             -                            -                              -                            532,444,791           18,102,601                42,308                    18,144,909                550,589,700             86,067,546                636,657,246               

เงนิปันผลจ่าย 11.2, 28 -                            -                             -                            -                              -                            (91,226,226)           -                              -                            -                              (91,226,226)             (18,143,924)              (109,370,150)             

ส่วนต ํ=ากว่าทนุจากการเปลี=ยนแปลงสัดส่วน

   การถอืหุน้ในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                             -                            (38,658,698)               -                            -                          -                              -                            -                              (38,658,698)             36,148,718                (2,509,980)                 

การเพิ=มทนุของบริษทัยอ่ย -                            -                             -                            -                              -                            -                          -                              -                            -                              -                            1,698,032                 1,698,032                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 325,949,750            347,778,911             5,597,942                (90,076,339)               32,594,975              680,059,745           (4,186,676)                30,555                    (4,156,121)                 1,297,748,863          204,330,189              1,502,079,052            

-                         -                          -                         -                           -                         -                       -                           -                         -                          -                           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8 -                         -                          -                         -                           -                         -                       -                           -                         -                          -                           

งบการเงนิรวม

(กรรมการ)

อารยา คงสุนทร ชเูดช คงสุนทร

(กรรมการ)

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=น

องคป์ระกอบอื=นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้

กาํไรสะสม



บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)  

รวม

ทนุเรือนหุน้ที=ออก จัดสรรแลว้ - ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ผ ูถ้อืหุน้

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

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

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          96,732,080            96,732,080            

จัดสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                          -                          4,857,475              (4,857,475)             -                          

เงนิปันผลจ่าย 28 -                          -                          -                          (58,665,501)           (58,665,501)           

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2564 325,949,750           347,778,911           32,594,975            138,536,152           844,859,788           

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          486,613,970           486,613,970           

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสาํหรับปี -                          -                          -                          (2,508,467)             (2,508,467)             

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          484,105,503           484,105,503           

เงนิปันผลจ่าย 28 -                          -                          -                          (91,226,226)           (91,226,226)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 325,949,750           347,778,911           32,594,975            531,415,429           1,237,739,065        

-                       -                       -                       -                       -                       
-                       -                       -                       -                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

ชเูดช คงสุนทร

(กรรมการ)(กรรมการ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

อารยา คงสุนทร

กาํไรสะสม



บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษ ี 768,272,938       323,663,103       574,317,404       111,898,085       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสื=อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 72,971,511        61,331,644        15,983,249        19,827,093        

   ผลขาดทนุดา้นเครดติที=คาดว่าจะเกดิขึ8น (โอนกลบั) 28,744,793        5,897,535          703,492             (85,235)             

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยอปุกรณ์ 3,212,511          -                      (999,999)           -                      

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการขายสินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื=น (1,069,141)         1,402,095          (1,089,526)         1,410,671          

   มูลคา่ยตุธิรรมของสินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื=นเพิ=มขึ8น (341,400)           (456,843)           (333,655)           (448,678)           

   ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยสิทธิในการซ ื8อหุน้เพิ=ม -                      179,579             -                      -                      

   ส่วนแบง่ขาดทนุ (กาํไร) จากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม (656,096)           753,091             -                      -                      

   คา่ใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,108,891          1,149,407          3,670,552          768,953             

   ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี=ยนที=ยงัไม่เกดิขึ8น 14,239,520        (452,454)           3,208,251          (452,454)           

   ขาดทนุจากการวัดมูลคา่ตราสารอนพุนัธ์ 88,398              60,529              88,398              60,529              

   ตน้ทนุเพิ=มในการซ ื8อเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 17,196,404        -                      17,196,403        -                      

   รายไดท้างการเงนิ (391,325)           (394,337)           (675,342)           (327,986)           

   รายไดเ้งนิปันผล -                      -                      (150,306,390)     (47,477,074)       

   ตน้ทนุทางการเงนิ 15,306,071        9,803,150          5,931,937          4,808,512          

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลี=ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี8สินดาํเนนิงาน 921,683,075       402,936,499       467,694,774       89,982,416        

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิ=มขึ8น) ลดลง

   ลกูหนี8การคา้และลกูหนี8อ ื=น (750,867,275)     (351,637,754)     (430,036,700)     (45,530,790)       

   สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื=น (4,125,506)         (1,144,605)         (116,642)           -                      

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื=น (23,656,792)       (7,925,901)         (4,176,905)         (9,963,464)         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื=น (5,149,963)         (1,059,116)         (1,675,151)         28,474              

หนี8สินดาํเนนิงานเพิ=มขึ8น (ลดลง)

   เจ้าหนี8การคา้และเจ้าหนี8อ ื=น 542,764,402       261,248,015       342,776,106       36,394,430        

   หนี8สินหมุนเวียนอื=น 34,855,032        2,493,507          24,114,143        3,627,146          

   หนี8สินไม่หมุนเวียนอื=น (84,495)             (7,195,736)         -                      -                      

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 715,418,478       297,714,909       398,579,625       74,538,212        

   จ่ายภาษเีงนิได้ (93,112,075)       (22,352,449)       (29,693,326)       (4,736,990)         

   จ่ายคา่ผลประโยชนพ์นกังาน (845,000)           (744,833)           (845,000)           (744,834)           

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน 621,461,403       274,617,627       368,041,299       69,056,388        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชเูดช คงสุนทร

(กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิลงทนุช ั=วคราว (เพิ=มขึ8น) ลดลง -                      595,820             -                      (29,396)             

เงนิฝากประจาํที=มีภาระค ํ8าประกนั (เพิ=มขึ8น) ลดลง 105,142             (138,574)           100,000             -                      

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกบ่คุคลและกจิการที=เก ี=ยวขอ้งกนั -                      (2,574,514)         (20,000,000)       -                      

เงนิสดรับจากเงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวจากบคุคลและกจิการที=เก ี=ยวขอ้งกนั 1,015,466          3,348,124          6,249,999          2,488,426          

ซื8ออปุกรณ์ (63,546,739)       (19,353,683)       (5,206,077)         (781,952)           

เงนิสดจ่ายเพื=อซ ื8อกจิการ (150,000,000)     -                      -                      -                      

ซื8อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,406,202)         (235,465)           (80,000)             (91,008)             

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ=มขึ8น (677,490)           (4,100,013)         -                      -                      

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ 999,999             -                      999,999             -                      

ลงทนุเพิ=มในบริษทัยอ่ย (4,208,012)         (122,827,411)     (126,215,933)     (134,827,397)     

ลงทนุเพิ=มในบริษทัร่วม -                      (865,591)           -                      -                      

เงนิสดจ่ายเพื=อซ ื8อตราสารหนี8 (721,000,000)     (567,139,831)     (721,000,000)     (560,136,755)     

เงนิสดรับจากการขายตราสารหนี8 460,564,939       575,387,081       455,559,330       562,976,521       

ดอกเบี8ยรับ 391,325             387,790             671,142             321,439             

เงนิปันผลรับ -                      -                      132,162,466       47,477,074        

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (477,761,572)     (137,516,267)     (276,759,074)     (82,603,048)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะสั8นจากธนาคาร 37,448,188        5,083,303          -                      -                      

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะสั8นจากธนาคาร (42,582,584)       -                      -                      -                      

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 200,000,000       90,000,000        100,000,000       80,000,000        

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (49,300,000)       (17,299,978)       (28,340,000)       (13,753,000)       

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืจากบคุคลที=เก ี=ยวขอ้งกนั (1,774,539)         (4,618,781)         -                      -                      

เงนิสดจ่ายเพื=อชาํระหนี8สินตามสัญญาเชา่ (23,560,576)       (19,675,276)       (4,935,630)         (5,593,865)         

เงนิสดรับคา่หุน้จากผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที=ไม่มีอาํนาจควบคมุ -                      18,000,004        -                      -                      

ดอกเบี8ยจ่าย (11,509,679)       (6,967,181)         (2,394,205)         (1,274,082)         

เงนิปันผลจ่าย (104,416,155)     (77,448,926)       (91,213,496)       (58,663,744)       

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 4,304,655          (12,926,835)       (26,883,331)       715,309             

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิเพิ=มขึ8น (ลดลง) 17,209,936        (10,170,479)       -                      -                      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิAมขึGน (ลดลง) สุทธ ิ 165,214,422       114,004,046       64,398,894        (12,831,351)       

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 428,548,390       263,333,968       126,342,779       61,943,885        

-                      -                      -                      -                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิAมเติม

รายการที=ไม่ใชเ่งนิสด

   เงนิคา้งจ่ายคา่ซ ื8ออปุกรณ์ 1,285,006          1,792,621          1,285,006          1,494,731          

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี8สินสัญญาเชา่เพิ=มขึ8น 82,213,893        4,100,013          -                      -                      

   เงนิปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      19,765,069        -                      

   เงนิปันผลคา้งจ่าย 5,246,270          -                      305,003             -                      

   ตน้ทนุทางการเงนิคา้งจ่าย 3,011,799          2,835,969          3,011,799          2,835,969          

   เจ้าหนี8คา่ซ ื8อกจิการ 47,459,978        -                      -                      -                      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชเูดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิAนสุดวนัทีB 31 ธันวาคม 2564  

1. ข้อมูลทัBวไป 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึF งจัดตัG งและมีภูมิลาํเนาใน     

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและในประเทศทัGงทาง

ทะเล ทางอากาศ ทางบก ขนส่งทางบกขา้มพรมแดน และการขนส่งต่อเนืFองหลายรูปแบบ รวมถึงบริการ

คลงัสินคา้และเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการศุลกากรใหก้บัผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก ทีFอยูต่ามทีFจดทะเบียนของ

บริษทัฯอยูที่F 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีG จัดทาํขึGนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีFกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี             

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีFบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนีG  

 งบการเงินนีGไดจ้ดัทาํขึGนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืFนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีG ได้จัดทําขึG นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)               

(ซึF งต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึF งต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่ม

บริษทั”) ดงัต่อไปนีG  

  จดัตั%งขึ%น อตัราร้อยละ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน โซลูชัJน จาํกดั               รับบริหารจดัการคลงัสินคา้ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั(*) ใหบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน  

ไทย 51.00 40.00 

บริษทั ยโูรเอเชีย ทรานสปอร์ต จาํกดั     

(ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล     

โลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 100) 

รับจดัการขนส่งทางบก

ภายในประเทศ 

ไทย 100.00 100.00 
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  จดัตั%งขึ%น อตัราร้อยละ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด

ทั%งภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ 

สิงคโปร์ 100.00 100.00 

Wice Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(ถือหุน้โดย Wice Logistics (Singapore) 

Pte. Ltd. ร้อยละ 70) 

รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด

ทั%งภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ 

มาเลเซีย 70.00 - 

Wice Logistics (Hong Kong) Limited  รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด

ทั%งภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ 

เขตบริหารพเิศษ

ฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

80.00 80.00 

Guangzhou Wice Logistics Limited                    

(ถือหุน้โดย Wice Logistics (Hong Kong) 

Limited ร้อยละ 100) 

รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด

ทั%งภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

100.00 100.00 

Wice Logistics (Shenzhen) Limited       

(ถือหุน้โดย Wice Logistics (Hong Kong) 

Limited ร้อยละ 70) 

รับจดัการขนส่งและจดัหา

ระวางการขนส่งทุกชนิด

ทั%งภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

70.00 70.00 

Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd(*)     

(2564: ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล 

โลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 49 และผูถื้อหุน้      

รายใหญ่ของบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล   

โลจิสติกส์ จาํกดั อีกร้อยละ 21)      

(2563: ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล    

โลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 40 และ                

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยโูรเอเชีย   

โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั อีกร้อยละ 30) 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน  

มาเลเซีย 49.00 40.00 

Euroasia Integrated Logistics Services (M)  

Sdn. Bhd. (ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย   

โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน 

มาเลเซีย 100.00 - 
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  จดัตั%งขึ%น อตัราร้อยละ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

Guangxi Euroasia Total Logistics Co., Ltd. 

(ถือหุน้โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล     

โลจิสติกส์ จาํกดั ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน  

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

100.00 100.00 

Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. 

(ถือหุน้โดย Guangxi Euroasia Total 

Logistics Co., Ltd. ร้อยละ 100)  

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่ง

ขา้มพรมแดน  

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

100.00 100.00 

 (*) บริษทัฯมีอาํนาจควบคุม 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีFเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ       

มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีFเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสัFงการกิจกรรม     

ทีFส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนัGนได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตัGงแต่วนัทีFบริษทัฯมีอาํนาจ    

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีFบริษทัฯสิGนสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัGน   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จัดทาํขึGนโดยใช้นโยบายการบญัชีทีFสําคญัเช่นเดียวกันกับนโยบาย      

การบญัชีทีFสาํคญัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนีG สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึF งจดัตัGงในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท        

โดยใชอ้ตัราแลกเปลีFยน ณ วนัสิGนรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงิน

บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีFยนถวัเฉลีFยรายเดือน ผลต่างซึF งเกิดขึGนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไว้

เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีF เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ

เปลีFยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัทีFมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

นีGแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีFไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนทีFไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
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2.4 การซืAอกจิการ 
เมืFอวนัทีF 17 กนัยายน 2564 ทีFประชุมคณะกรรมการบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั ไดมี้มติอนุมติั

ให้บริษทั ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จาํกัด ซึF งเป็นบริษทัย่อยเขา้ซืGอกิจการขนส่งซึF งรวมถึงยานพาหนะ 

อุปกรณ์ และการรับโอนพนกังานจาก บริษทั ครอส เอเชีย บอร์เดอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั ซึF งเป็นบริษทัทีFจด

ทะเบียนจดัตัGงในประเทศไทย ในมูลค่า 200 ลา้นบาท 

เมืFอวนัทีF 21 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซืGอขายยานพาหนะและอุปกรณ์กบั บริษทั ครอส เอเชีย 

บอร์เดอร์ โลจิสติกส์ จํากัด โดยในสัญญาระบุว่าการซืG อกิจการดังกล่าวจะจ่ายค่าตอบแทนจํานวน                 

200 ลา้นบาท โดยส่วนแรกบริษทัยอ่ยจะจ่ายค่าตอบแทนจาํนวน 30 ลา้นบาท ณ วนัทีFทาํสัญญา ส่วนทีFสอง

จ่ายชาํระค่าตอบแทนจาํนวน 120 ลา้นบาท ณ วนัทีFทาํรายการโอนกรรมสิทธ̂ิในยานพาหนะและอุปกรณ์ 

(วนัทีF 1 ตุลาคม 2564) และส่วนทีFเหลือบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดาํเนินงานทีFเกิดขึGน

จริงของธุรกิจทีFซืGอตัGงแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงเดือนกนัยายน 2565 แต่ไม่เกินจาํนวน 50 ลา้นบาท ทัGงนีG   

ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยบนัทึกผลต่างระหวา่งค่าตอบแทนเพืFอซืGอธุรกิจทีFสูงกวา่มูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยจ์าํนวน 85.86 ลา้นบาท ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใตร้ายการ “ราคาซืGอธุรกิจทีFสูง

กวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย”์ อยา่งไรก็ตาม มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัซืGอกิจการยงัอยูร่ะหวา่ง

การประเมิน โดยบริษทัยอ่ยคาดวา่จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัทีFซืGอกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ณ วนัทีFลงทุนมีดงันีG  

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย์   

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 110,979 91,104 

ราคาซืGอธุรกิจทีFสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ 85,862  

สิFงตอบแทนทีFโอนเพืFอซืGอกิจการ 196,841  

หกั: เจา้หนีG ค่าซืGอกิจการ (46,841)  

เงินสดจ่ายสุทธิ ณ วนัซืGอกิจการ 150,000  
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 บริษัทย่อยได้บันทึกเจ้าหนีG ค่าซืG อกิจการ  ซึF งครบกําหนดชําระในเดือนมกราคม  2566 เป็นหนีG สิน                      

ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันีG  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

เจา้หนีG ค่าซืGอกิจการ 46,841 

บวก : ตน้ทุนทางการเงินสะสม 619 

รวม 47,460 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี 619 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีBเริBมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึF งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีFมีรอบระยะเวลาบญัชีทีFเริFมใน

หรือหลงัวนัทีF 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ขึGนเพืFอใหมี้เนืGอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกีFยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีG ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ    

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีBจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีBมีรอบระยะเวลาบัญชีทีBเริBมในหรือ
หลงัวนัทีB 1 มกราคม 2565 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึF งจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินทีFมีรอบระยะเวลาบญัชีทีFเริFมในหรือหลงัวนัทีF 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึGนเพืFอใหมี้เนืGอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกีFยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัFวคราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชืFอว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีG จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ    
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีทีBสําคญั  
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 รายได้จากการให้บริการ 
 รายไดค่้าบริการจดัหาระวางการขนส่งทางเรือและอากาศ และบริการโลจิสติกส์รับรู้เมืFอกิจการให้บริการ

เสร็จสิGน 

รายไดค่้าบริการขนส่งทางบกขา้มพรมแดนรับรู้ตลอดช่วงเวลาทีFให้บริการโดยพิจารณาถึงขัGนความสาํเร็จ

ของงาน ซึF งคาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนทีFเกิดขึGนแลว้จนถึงวนัสิGนงวดกบัตน้ทุนทัGงหมดทีFคาดว่าจะ

ใชใ้นการปฏิบติัตามสญัญา 

รายไดที้Fรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญา โดยแสดงรวมอยู่ในบญัชี “ลูกหนีG การคา้และ

ลูกหนีG อืFน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึF งจะจดัประเภทเป็นลูกหนีGการคา้เมืFอกิจการมีสิทธิทีFจะไดรั้บชาํระ

โดยปราศจากเงืFอนไข เช่น เมืFอกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จสิGนและลูกคา้รับมอบงาน 

 รายได้ดอกเบีAยรับ 
 รายไดด้อกเบีGยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีGยทีFแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขัGนตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบีG ยทีFแท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีFเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต             

ในภายหลงั ทีFจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผืFอผลขาดทุนดา้นเครดิต          

ทีFคาดวา่จะเกิดขึGน) มาคูณกบัอตัราดอกเบีGยทีFแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงนิ  
 ค่าใชจ่้ายดอกเบีGยจากหนีG สินทางการเงินทีFวดัมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบีGยทีFแทจ้ริง

และรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงนิปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มืFอบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัG นทีFมี      

สภาพคล่องสูง ซึF งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีFไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั    

ในการเบิกใช ้
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4.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีFแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยทีFแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผืFอ         

การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

4.4 ทีBดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสืBอมราคา 
 ทีFดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสืFอมราคาสะสมและ         

ค่าเผืFอการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสืFอมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันีG  

  อาคารและสถานทีFจอดรถบรรทุกและวางตูสิ้นคา้  20    ปี 

  เครืFองตกแต่งและเครืFองใชส้าํนกังาน  5    ปี 

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   3 - 5    ปี 

  ยานพาหนะ  5 - 12    ปี 

  ตูค้อนเทนเนอร์และอุปกรณ์คอนเทนเนอร์  10    ปี 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเสืFอมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสืFอมราคาสาํหรับ

ทีFดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตัGง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการทีFดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมืFอจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก          

การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมืFอกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ัGนออกจาก

บญัชี 

4.5     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเริFมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีFไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ัGน ณ วนัทีFซืGอธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีFไดม้าจากการอืFน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเริFมแรก

ของสินทรัพยน์ัGนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริF มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตาม     

ราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผืFอการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัGน 
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กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีFมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัGน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมืFอมีขอ้บ่งชีG ว่า

สินทรัพยน์ัGนเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิGนปีเป็นอยา่งนอ้ยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ดงันีG  

                      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้  10 , 25     ปี 

  สิทธิในการซืGอหุน้เพิFม  4     ปี 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 5     ปี 

4.6 ค่าความนิยม  
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริF มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึF งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีFสูงกว่า  

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีFไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีFไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม

ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนทีFสูงกวา่นีG เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผืFอการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ              

ค่าความนิยมทุกปีหรือเมืFอใดกต็ามทีFมีขอ้บ่งชีGของการดอ้ยค่าเกิดขึGน 

เพืFอวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมทีFเกิดขึGนจากการรวมกิจการ

ใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์Fก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์Fก่อใหเ้กิดเงินสด) ทีFคาดวา่จะไดรั้บ

ประโยชน์เพิFมขึGนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าทีFคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย

ของสินทรัพยที์Fก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์Fก่อให้เกิดเงินสด)                     

หากมูลค่าทีFคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์Fก่อให้เกิดเงินสดตํFากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯ       

จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุน      

จากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.7 สัญญาเช่า 
ณ วนัเริFมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า กต่็อเมืFอสญัญานัGนมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์Fระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึFงเพืFอเป็นการแลกเปลีFยนกบัสิFงตอบแทน 
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กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสัGนและสัญญาเช่าทีFสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํFา ณ วนัทีFสัญญาเช่าเริFมมีผล (วนัทีFสินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้F งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีG สิน

ตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสืFอมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีG สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนีG สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริFมแรก ตน้ทุนทางตรงเริFมแรกทีFเกิดขึGน จาํนวนเงินทีFจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีFสัญญาเช่าเริFมมีผลหรือก่อนวนัทีFสัญญาเช่าเริFมมีผล และหักดว้ยสิFงจูงใจตาม

สญัญาเช่าทีFไดรั้บ 

ค่าเสืFอมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัGนกวา่ ดงันีG  

ทีFดิน   15 ปี 
 อาคาร   20 ปี 
 อุปกรณ์สาํนกังาน   5 ปี 
 ยานพาหนะ   10 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมืFอสิGนสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซืGอ ค่าเสืFอมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์

หนี2สินตามสัญญาเช่า 
หนีG สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีFตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

จาํนวนเงินทีFตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีFหกัดว้ยสิFงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีF

ขึGนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีFคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซืGอซึF งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีFกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินัGน และการจ่ายค่าปรับเพืFอ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก 

สญัญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีFไม่ขึGนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีFเหตุการณ์หรือ

เงืFอนไขซึFงเกีFยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนัGนไดเ้กิดขึGน  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีFตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีGยตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบีGยการกูย้มืส่วนเพิFมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีFสัญญาเช่าเริFมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนีG สินตามสญัญาเช่าจะเพิFมขึGนจากดอกเบีGยของหนีG สินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีG สินตาม

สญัญาเช่า นอกจากนีG  มูลค่าตามบญัชีของหนีG สินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมืFอมีการเปลีFยนแปลงอายุ

สัญญาเช่า การเปลีFยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลีFยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซืGอ

สินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั2นและสัญญาเช่าซึ=งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ=า 
สัญญาเช่าทีFมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัG งแต่วนัทีFสัญญาเช่าเริF มมีผลหรือสัญญาเช่าซึF ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํFา จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีBเกีBยวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีFมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ         

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนีG  บุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการทีFมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึFงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯทีFมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 เงนิตราต่างประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึF งเป็นสกุลเงินทีFใช้ใน        

การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีFรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน   

ทีFใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัGน  

 รายการทีFเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีFยน ณ วนัทีFเกิดรายการ สินทรัพย์

และหนีG สินทีFเป็นตวัเงินซึF งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีFยน   

ณ วนัสิGนรอบระยะเวลารายงาน  
 กาํไรและขาดทุนทีFเกิดจากการเปลีFยนแปลงในอตัราแลกเปลีFยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีBไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 ทุกวนัสิGนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีFดิน อาคาร อุปกรณ์สินทรัพย์

สิทธิการใชห้รือสินทรัพยที์Fไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชีG ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่าและ        

จะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมืFอมูลค่าทีF

คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํFากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัGน ทัGงนีG มูลค่าทีFคาดวา่จะไดรั้บ

คืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใด    
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จะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีF

กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีทีF

สะทอ้นถึงการประเมินความเสีFยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีFยงซึF งเป็น

ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทีFกาํลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย              

กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีFดีทีFสุดซึF งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึF งสะทอ้นถึงจาํนวนเงิน           

ทีFกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนัGน          

ผูซื้Gอกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลีFยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ        

ในลกัษณะของผูที้Fไม่มีความเกีFยวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั2นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้าย เมืFอเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื=นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตัGงกองทุนสํารองเลีG ยงชีพ ซึF งประกอบดว้ยเงินทีF

พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีFกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลีGยงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั เงินทีFกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีG ยงชีพบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีทีFเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื<นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีFตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมืFอออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม

โครงการผลตอบแทนพนกังานอืFนๆ ซึF งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนัGน กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืFนของ

พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทคาํนวณหนีG สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอืFนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีFประมาณการไว  ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ชีFยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืFน  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืFนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  
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 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทัGงจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีทีFมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมืFอกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีFเกีFยวขอ้ง 

4.12 ประมาณการหนีAสิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีG สินไวใ้นบญัชีเมืFอภาระผูกพนัซึF งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต       

ไดเ้กิดขึGนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพืFอ

ปลดเปลืGองภาระผกูพนันัGน และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันัGนไดอ้ยา่งน่าเชืFอถือ  

4.13 ภาษเีงนิได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนทีFคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ          

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์Fกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัFวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีG สิน ณ วนัสิGนรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีG สินทีFเกีFยวขอ้งนัGน โดยใช้

อตัราภาษีทีFมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิGนรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีG สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัFวคราวทีFตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัFวคราวทีFใชห้กัภาษี รวมทัGงผลขาดทุนทางภาษีทีFยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีFมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีFกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีFจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัFวคราวทีFใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทีFยงัไม่ไดใ้ชน้ัGน 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิGนรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัGงหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีทีFเกิดขึGนเกีFยวขอ้งกบั

รายการทีFไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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4.14 เครืBองมือทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมืFอเริF มแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุน         

การทาํรายการเฉพาะในกรณีทีFเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีFไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร      

หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีG การคา้ทีFไม่มีองค์ประกอบเกีFยวกบัการจดัหาเงินทีFมีนัยสําคญั         

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีFกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี

เรืFองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีFรับรู้รายการเริFมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงิน       

ทีFวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีFวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืFน และสินทรัพยท์างการเงินทีFวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที=วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมืFอกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนัGนเพืFอรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงืFอนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดทีFเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีGยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีFระบุไวเ้ท่านัGน  

สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบีG ยทีFแท้จริงและต้องมีการประเมิน       

การดอ้ยค่า ทัGงนีG  ผลกาํไรและขาดทุนทีFเกิดขึGนจากการตดัรายการ การเปลีFยนแปลง หรือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที=วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินทีFวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลีFยนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทัGงนีG  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์Fถือไว ้   

เพืFอคา้  เงินลงทุนในตราสารทุนซึF งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFน และสินทรัพยท์างการเงินทีFมีกระแสเงินสดทีFไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และ

ดอกเบีGย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อืFนในส่วนของกาํไร        

หรือขาดทุน  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีAสินทางการเงนิ 
ยกเว้นหนีG สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมืFอเริF มแรกสําหรับหนีG สินทางการเงินด้วย          

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภทหนีG สินทางการเงินเป็นหนีG สินทางการเงิน                 

ทีFวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบีG ยทีFแท้จริง ทัGงนีG  ผลกาํไรและขาดทุน          

ทีF เกิดขึG นจากการตัดรายการหนีG สินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบีG ยทีFแท้จริงจะรับรู้              

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตัดจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือ     

ตน้ทุนทีFถือเป็นส่วนหนึF งของอตัราดอกเบีGยทีFแทจ้ริงนัGนดว้ย ทัGงนีG  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีGยทีFแทจ้ริง

แสดงเป็นส่วนหนึFงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การตดัรายการของเครืBองมือทางการเงนิ 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมืFอสิทธิทีFจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัGนได้

สิGนสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีFจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัGน รวมถึงไดมี้การโอนความเสีFยง

และผลตอบแทนเกือบทัGงหมดของสินทรัพยน์ัGน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัGน  

กลุ่มบริษทัตัดรายการหนีG สินทางการเงินก็ต่อเมืFอได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพนัของหนีG สินนัGนแล้ว          

มีการยกเลิกภาระผูกพนันัG น หรือมีการสิGนสุดลงของภาระผูกพนันัG น ในกรณีทีF มีการเปลีFยนหนีG สิน          

ทางการเงินทีF มีอยู่ให้เป็นหนีG สินใหม่จากผู ้ให้กู ้รายเดียวกันซึF งมีข้อกําหนดทีFแตกต่างกันอย่างมาก         

หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนีG สินทีFมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีG สินเดิม

และรับรู้หนีG สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผืFอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึGนของตราสารหนีGทัGงหมดทีFไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึG นคํานวณจากผลต่าง            

ของกระแสเงินสดทีFจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทัGงหมดทีFกลุ่มบริษทัคาดว่าจะได ้         

รับชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีGยทีFแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีFไดม้า  

ในกรณีทีFความเสีFยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิFมขึGนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตัGงแต่การรับรู้รายการเริFมแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึGนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีFอาจจะเกิดขึGน

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะทีFหากความเสีFยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิFมขึGนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตัGงแต่การ

รับรู้รายการเริFมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีFเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดวา่จะ

เกิดขึGนตลอดอายทีุFเหลืออยูข่องเครืFองมือทางการเงิน  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสีFยงดา้นเครดิตจะเพิFมขึGนอยา่งมีนยัสาํคญั เมืFอมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนัGนมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 

เมืFอมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกวา่ 180 วนั อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา

วา่สินทรัพยท์างการเงินนัGนมีการเพิFมขึGนของความเสีFยงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญัและมีการผิดสัญญา โดย

พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอืFน เช่น อนัดบัความน่าเชืFอถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึGนสาํหรับลูกหนีGการคา้

ดงันัGน ทุกวนัสิGนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลีFยนแปลงของความเสีFยง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผืFอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดวา่จะเกิดขึGนตลอดอายขุองลูกหนีGการคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึGนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีFยวกบัลูกหนีGนัGนและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมืFอกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป 

 การหักกลบของเครืBองมือทางการเงนิ 
สินทรัพยท์างการเงินและหนีG สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต่็อเมืFอกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีFรับรู้ และกิจการมี

ความตัGงใจทีFจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตัGงใจทีFจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีG สินพร้อมกนั 

4.15 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซืGอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพืFอป้องกนัความเสีFยงจาก    

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีFยน  

บริษัทฯรับรู้มูลค่าเริF มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีFทําสัญญา และวดัมูลค่า               

ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลีFยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของ      

กาํไรหรือขาดทุน ทัGงนีG  กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมืFอมีมูลค่ายุติธรรม

มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหนีG สินทางการเงินเมืFอมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีFมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน          

12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืFน หรือหนีG สินไม่หมุนเวียนอืFน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อืFนเป็น

สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหนีG สินหมุนเวยีน 
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4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีFคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีFจะต้องจ่ายเพืFอ        

โอนหนีG สินให้ผู ้อืFนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีF เกิดขึG นในสภาพปกติระหว่างผู ้ซืG อและผู ้ขาย             

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีFวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซืGอขายในตลาดทีFมีสภาพคล่องในการวดั         

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีG สินซึF งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีFเกีFยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง        

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีFไม่มีตลาดทีFมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีG สินทีFมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซืGอขายในตลาดทีFมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีFเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีF

สามารถสงัเกตไดที้FเกีFยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีG สินทีFจะวดัมูลค่ายติุธรรมนัGนใหม้ากทีFสุด  

 ลาํดบัชัGนของมูลค่ายติุธรรมทีFใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีG สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีFนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันีG  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซืGอขายของสินทรัพยห์รือหนีG สินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีFมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอืFนทีFสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีG สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง             

หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีFไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกีFยวกบักระแสเงินในอนาคตทีFกิจการประมาณขึGน  

 ทุกวนัสิGนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัGน
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีG สินทีF ถืออยู่ ณ วนัสิGนรอบระยะเวลารายงานทีFมีการวดั                 
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึGนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีBสําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืFองทีFมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีG ส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินทีFแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีFแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีFเกิดขึGนจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีFประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีFสาํคญั มีดงันีG  
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การรวมงบการเงนิของบริษทัย่อยทีBบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึBงหนึBง 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั 

ถึงแมว้า่บริษทัฯจะถือหุน้ในสดัส่วนทีFนอ้ยกวา่กึFงหนึFง ทัGงนีG  เนืFองจากบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ทีFมีเสียงส่วนใหญ่

และสามารถสัFงการกิจกรรมทีFสาํคญัของบริษทัดงักล่าวได ้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่บริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมใน Euroasia Total Logistics (M) Sdn. Bhd. 

ถึงแมว้า่ บริษทัยอ่ยจะถือหุน้ในสดัส่วนนอ้ยกวา่กึFงหนึFง ทัGงนีG  เนืFองจากบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้ทีFมีเสียงส่วน

ใหญ่และสามารถสัFงการกิจกรรมทีFสาํคญัของบริษทัดงักล่าวได ้ 

ดงันัGน บริษทัทัGง 2 แห่ง จึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม

ตัGงแต่วนัทีFบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

 ค่าเผืBอผลขาดทุนด้านเครดติทีBคาดว่าจะเกดิขึAนของลูกหนีAการค้า 
ในการประมาณค่าเผืFอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึGนของลูกหนีGการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึGนจากลูกหนีG แต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีG ทีFคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีFคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้      

ทีFมีความเสีF ยงด้านเครดิตทีFคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทัG งนีG  ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์       

ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้       

ทีFเกิดขึGนจริงในอนาคต  

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีFไดม้า ตลอดจนการทดสอบ

การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีFคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก

สินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ทีF ก่อให้เกิดเงินสด รวมทัG งการเลือกอัตราคิดลดทีF เหมาะสมใน                       

การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนัGนๆ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืBนของ

พนักงาน 
 หนีG สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อืFนของพนักงานประมาณขึGนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึF งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการ

ประมาณการนัGน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึGนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีFยนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
6. รายการธุรกจิกบักจิการทีBเกีBยวข้องกนั 
 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีFสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงืFอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีFตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการ        

ทีFเกีFยวขอ้งกนัเหล่านัGน  

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการทีFเกีFยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันีG  

รายชื&อกิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน โซลูชั&น จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย  

บริษทั ยโูรเอเชีย ทรานสปอร์ต จาํกดั บริษทัยอ่ย 

Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 

Wice Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd. บริษทัยอ่ย 

Wice Logistics (Hong Kong) Limited  บริษทัยอ่ย 

Guangzhou Wice Losistics Limited บริษทัยอ่ย 

Wice Logistics (Shenzhen) Limited  บริษทัยอ่ย 

Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd   บริษทัยอ่ย  
Euroasia Integrated Logistics Services (M) Sdn. Bhd. บริษทัยอ่ย 
Guangxi Euroasia Total Logistics Co., Ltd.                         บริษทัยอ่ย 
Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd               บริษทัยอ่ย 
Euroasia Total Logistics (Vietnam) Company Limited               บริษทัร่วม 
บริษทั เอ ซี ซี โลจิสติกส์ จาํกดั  มีญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เอซีซีแอล โซลูชั&นส์ จาํกดั มีญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีFสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงืFอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีFตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวขอ้ง

กนัเหล่านัGน ซึF งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันีG  

 

  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563   
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 15.2 9.9 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอืEน - - 4.5 3.2 ราคาตามทีEระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 150.3 47.7 ตามทีEประกาศจ่าย 
ดอกเบีKยรับ - - 0.6 0.2 อตัราดอกเบีKยร้อยละ 3.0 - 4.0 ต่อปี 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 138.9 76.8 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอืEน - - 0.3 4.7 ราคาตามทีEระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 66.4 15.9 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการอืEน - 0.1 - - ราคาตามทีEระบุในสญัญา 
ดอกเบีKยรับ 0.1 0.1 - - อตัราดอกเบีKยร้อยละ 4.0 ต่อปี 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2.9 3.8 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการทีEเกีEยวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 0.1 0.2 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 354.4 94.7 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันีG  

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8)   

บริษทัยอ่ย  - - 1,117 1,000 
บริษทัร่วม  22,617 17,399 - - 
บุคคลทีJเกีJยวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  147 1,506 - - 

รวมลูกหนี%การคา้และลูกหนี% อืJน - กิจการทีJเกีJยวขอ้งกนั 22,764 18,905 1,117 1,000 
เงนิปันผลค้างรับ - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8)   

บริษทัยอ่ย  - - 19,564 - 
รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการทีJเกีJยวขอ้งกนั - - 19,564 - 

เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั (หมายเหตุ 18)    
บริษทัยอ่ย  - - 23,231 21,797 
บริษทัร่วม  257 45 - - 
บริษทัทีJเกีJยวขอ้งกนั   110,077 - - - 

รวมเจา้หนี%การคา้และเจา้หนี% อืJน - กิจการทีJเกีJยวขอ้งกนั  110,334 45 23,231 21,797 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัGนและระยะยาวแก่บุคคลและกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทั บุคคล และกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม 2564 

และการเคลืFอนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันีG   

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัทีD  

1 มกราคม 2564 
เพิDมขึGน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

กาํไรจาก
อตัรา

แลกเปลีDยน 

ส่วนทีDครบ
กาํหนดชาํระ
ภายในหนึDงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัทีD  

31 ธนัวาคม 2564 

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,200 1,414 (2,371) 178 (1,421) - 

 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัทีD  
1 มกราคม 2564 

เพิDมขึGน 

ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ส่วนทีDครบ
กาํหนดชาํระ
ภายในหนึDงปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัทีD  
31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล 

โลจิสติกส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 3,762 - (1,806) (1,805) 151 

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน 

  โซลูชัDน จาํกดั บริษทัยอ่ย - 20,000 (4,444) (6,667) 8,889 

รวม  3,762 20,000 (6,250) (8,472) 9,040 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีFเกีFยวขอ้งกนัคิดดอกเบีGยในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี 

(ปี 2566) และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํGาประกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีFเกีFยวขอ้งกนัคิดดอกเบีGยในอตัราร้อยละ 3 และ ร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระ

คืนภายใน 3 ปี (ปี 2566 และปี 2567) และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํGาประกนั 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีFเกีFยวขอ้งกนั 

 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลทีF เกีFยวข้องกัน ณ วนัทีF 31 ธันวาคม 2564 และ                  

การเคลืFอนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันีG   

      (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินกูย้มืระยะยาว ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัทีD  
1 มกราคม 2564 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ขาดทุนจาก      

อตัราแลกเปลีDยน 

ส่วนทีDครบ
กาํหนดชาํระ
ภายในหนึDงปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัทีD  
31 ธนัวาคม 2564 

บุคคลธรรมดา กรรมการของบริษทัยอ่ย 3,873 (1,775) 239 (2,170) 167 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบีG ยในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี (ปี 2568) และ         

ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํGาประกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิGนสุดวนัทีF 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีFให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนีG  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสัGน 55,171 63,643 31,475 21,927 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
   และผลประโยชน์ระยะยาวอืFน 1,405 641 845 747 
รวม 56,576 64,284 32,320 22,674 

 ภาระคํGาประกนักบักิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํGาประกนัใหก้บักิจการทีFเกีFยวขอ้งกนัตามทีFกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 1,674 733 - - 
เงินฝากธนาคาร 426,874 262,601 126,343 61,944 
รวม 428,548 263,334 126,343 61,944 

 ณ  วันทีF  31 ธันวาคม  2564 เ งินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบีG ยระหว่างร้อยละ  0.04 ถึง  0.13 ต่อปี             

(2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี)  

8. ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอืBน 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี'การค้า - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั     
อายหุนี%คงคา้งนบัจากวนัทีJถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 913 875 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 22,566 17,399 114 38 

รวมลูกหนี%การคา้ - กิจการทีJเกีJยวขอ้งกนั 22,566 17,399 1,027 913 

ลูกหนี'การค้า - กจิการที0ไม่เกี0ยวข้องกนั     
อายหุนี%คงคา้งนบัจากวนัทีJถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 919,680 576,692 318,811 107,066 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  645,887 284,391 249,068 49,990 

 3 - 6 เดือน 16,936 17,158 10,485 432 

 6 - 12 เดือน 20,557 10,708 342 1,767 

 มากกวา่ 12 เดือน 20,126 9,502 971 675 

รวม 1,623,186 898,451 579,677 159,930 

หกั: ค่าเผืJอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีJคาดวา่จะเกิดขึ%น  (34,995) (6,251) (971) (268) 

รวมลูกหนี%การคา้ - กิจการทีJไม่เกีJยวขอ้งกนั, สุทธิ 1,588,191 892,200 578,706 159,662 

รวมลูกหนี%การคา้ - สุทธิ 1,610,757 909,599 579,733 160,575 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี'อื0น     
ลูกหนี% เงินทดรองจ่าย - กิจการทีJเกีJยวขอ้งกนั - - 90 87 

ลูกหนี% เงินทดรองจ่าย - กิจการทีJไม่เกีJยวขอ้งกนั 44,523 40,080 31,822 32,429 

เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย - - 19,564 - 

ลูกหนี% อืJน - กิจการทีJเกีJยวขอ้งกนั 198 1,506 - - 

ลูกหนี% อืJน - กิจการทีJไม่เกีJยวขอ้งกนั 11,527 1,875 219 97 

รวมลูกหนี% อืJน 56,248 43,461 51,695 32,613 

รวมลูกหนี%การคา้และลูกหนี% อืJน - สุทธิ 1,667,005 953,060 631,428 193,188 

 การเปลีFยนแปลงของบญัชีค่าเผืFอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดวา่จะเกิดขึGนของลูกหนีGการคา้ มีรายละเอียดดงันีG  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 6,251 353 268 353 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีJคาดวา่จะเกิดขึ%น 

(โอนกลบั) 28,106 5,898 703 (85) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 638 - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 34,995 6,251 971 268 

 ในปี 2564 การเพิFมขึGนของค่าเผืFอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีFคาดวา่จะเกิดขึGนของลูกหนีGการคา้ในงบการเงินรวม

มีสาเหตุมาจากลูกหนีGของบริษทัยอ่ยแห่งหนึF งในต่างประเทศขาดสภาพคล่องในการชาํระหนีG  ทาํให้หนีGคง

คา้งมีอายหุนีGมากขึGนอยา่งเป็นสาระสาํคญั  
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9. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอืBน 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารหนี% ทีJวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

เงินฝากประจาํ 14,052 11,847 2,283 2,167 

สินทรัพยต์ามสญัญา 3,053 1,145 - - 

รวม 17,105 12,992 2,283 2,167 

สินทรัพยท์างการเงินทีJวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม             

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 393,567 131,722 393,525 126,660 

รวมสินทรัพยท์างการเงินทีJวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  393,567 131,722 393,525 126,660 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืJน  410,672 144,714 395,808 128,827 

10. เงนิฝากธนาคารทีBมีภาระคํAาประกนั 
 ยอดคงเหลือนีG คือเงินฝากประจาํซึF งกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํGาประกนัวงเงินบตัรเครดิตสําหรับเติมนํG ามนัและ     

หนงัสือคํGาประกนัซึFงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเพืFอคํGาประกนัการใชค้ลงัสินคา้ 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามทีFแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัทีF 31 ธันวาคม 2564 และ 2563              

มีรายละเอียดดงัต่อไปนีG  

บริษทัยอ่ย 

  

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 

 

ราคาทุน 

เงินปันผลที=บริษทัฯ                        

รับในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 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 - 

  โซลูชั=น 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    ดอลลาร์ฮ่องกง    ดอลลาร์ฮ่องกง 80.00 80.00 80,412 80,412 72,576 8,748 

รวม     673,590 547,374 150,306 47,477 
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เมืFอวนัทีF 4 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ซืG อหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited จาํนวน 

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

สามญัทัGงหมด ซึF งบริษทัฯไดช้าํระค่าซืGอหุน้ส่วนแรกจาํนวน 39.86 ลา้นบาท ทัGงนีG  ตามสญัญาซืGอหุน้ดงักล่าว

ไดร้ะบุว่าบริษทัฯจะจ่ายเงินค่าหุ้นส่วนทีFเหลือโดยคาํนวณจากผลการดาํเนินงานทีFเกิดขึGนจริงของบริษทั

ดงักล่าวจนถึงปี 2565 แต่ไม่เกินจาํนวน 2.21 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ครบกาํหนดชาํระเดือน

พฤษภาคม 2565) โดยบริษทัฯบนัทึกมูลค่าเงินลงทุน ณ วนัซืGอกิจการจาํนวน 80.4 ลา้นบาท ตามมูลค่า

ยติุธรรม และบนัทึกเจา้หนีG ค่าซืGอเงินลงทุนดว้ยมูลค่าปัจจุบนัจาํนวน 40.5 ลา้นบาท และปรับดว้ยตน้ทุนทาง

การเงินในงวดถดัไปตามรายการดงันีG  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เจา้หนีG ค่าซืGอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 40,557 40,557 
บวก: เพิFมขึGนในระหวา่งปี 17,196 - 
บวก: ตน้ทุนทางการเงินสะสม 11,033 8,020 

รวม 68,786 48,577 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี 3,012 2,836 

 ในระหว่างปี 2564 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพิ้จารณาค่าซืGอเงินลงทุนส่วนทีFตอ้งจ่ายเมืFอถึงกาํหนดและ        

ได้บันทึกหนีG สินเพิFมเติมจาํนวน 17.2 ล้านบาท เพืFอให้สอดคล้องกับต้นทุนส่วนเพิFม เนืFองจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวเพิFมจากประมาณการ และบันทึกจํานวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย                 

ในการบริหารทีFแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 

 เมืFอวนัทีF  5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯได้ซืG อหุ้นสามัญของ Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จํานวน 

210,000 หุ้น หรือร้อยละ 30 ของหุ้นทีFออกจําหน่ายจากผูมี้ส่วนได้เสียทีFไม่มีอาํนาจควบคุมในราคา         

5.4 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 123 ลา้นบาท การซืGอหุ้นนีG ทาํให้บริษทัฯถือหุ้นในบริษทัย่อยทัG งจาํนวน           

โดยมีรายละเอียดดงันีG  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาซืGอเงินลงทุนเพิFมในบริษทัยอ่ย 122,827 

หกั: ปรับปรุงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีFไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (67,678) 

ส่วนตํFากวา่ทุนจากการเปลีFยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 55,149 
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 เมืFอวนัทีF 15 กรกฎาคม 2564 บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั จดัตัGงบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศ

มา เล เ ซี ย  “Euroasia Integrated Logistics Services (M) Snd. Bhd.” เ พืF อประกอบธุร กิจบ ริการด้าน                  

โลจิสติกส์ โดยบริษทัดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านริงกิตมาเลเซีย และบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล                   

โลจิสติกส์ จาํกดั เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 และจ่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 เมืFอวนัทีF 31 สิงหาคม 2564 บริษทัฯลงทุนในหุน้สามญัเพิFมทุนของบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั 

ซึF งเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 126.2 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 2,244,898 หุ้น ราคาหุ้นละ 56.22 บาท) ทัGงนีG  

ภายหลงัการลงทุนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยจะเพิFมจากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 51  

การกระทบยอดเงินลงทุนส่วนเพิFมแสดงไดด้งันีG  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาซืGอเงินลงทุนเพิFมในบริษทัยอ่ย 126,216 

หกั: ปรับปรุงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีFไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (89,013) 

ส่วนตํFากวา่ทุนจากการเปลีFยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 37,203 

เมืFอวนัทีF 1 พฤศจิกายน 2564 Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จดัตัG งบริษทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศ

มาเลเซีย “Wice Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd.” เพืFอให้บริการรับจดัการขนส่งและจดัหาระวางการขนส่ง

ทุกชนิดทัGงภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 700,000 ริงกิตมาเลเซีย และ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 และไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 

2564 

เมืFอวนัทีF 29 ธนัวาคม 2564 บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั เพิFมสัดส่วนการลงทุนใน Euroasia 

Total Logistics (M) Sdn. Bhd. บริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซียจากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 49 โดยการซืGอ

หุน้สามญัจาํนวน 45,000 หุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในราคา 2.5 ลา้นบาท การกระทบยอดเงินลงทุนส่วนเพิFมแสดง

ไดด้งันีG  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาซืGอเงินลงทุนเพิFมในบริษทัยอ่ย 2,510 

หกั: ปรับปรุงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีFไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,054) 

ส่วนตํFากวา่ทุนจากการเปลีFยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,456 
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11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึFงมีส่วนไดเ้สียทีFไม่มีอาํนาจควบคุม   

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัยอ่ย 

สดัส่วนทีDถือโดย 
ส่วนไดเ้สียทีDไม่มี              
อาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียทีDไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรทีDแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย 
ทีDไม่มีอาํนาจควบคุมใน      
บริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั           
ส่วนไดเ้สียทีDไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563  2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล         
   โลจิสติกส์ จาํกดั 49.00 60.00 169.06 73.04 58.82 34.75 - - 
Euroasia Total Logistics         
   (M) Sdn. Bhd. 51.00 60.00 4.41 (4.98) 10.44 14.74 - - 
Wice Logistics         

(Singapore) Pte. Ltd.  - 30.00 - - -  6.85* - (16.60) 
Wice Logistics         

(Malaysia) Sdn. Bnd.  30.00 - 1.84 - 0.14 - - - 
Wice Logistic          

(Hong Kong) Limited 20.00 20.00 23.34 26.83 14.30 16.18 (18.14) (2.19) 
Wice Logistics          

(Shenzhen) Co., Limited 30.00 30.00 5.68 3.66 1.56 1.52 - - 
รวม   204.33 98.55 85.26 74.04 (18.14) (18.79) 

* ขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีJไม่มีอาํนาจควบคุมตั%งแต่วนัทีJ 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัทีJบริษทัฯใชสิ้ทธิซื%อหุ้นเพิJมเพืJอถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ยทั%งหมด 

11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยทีFมีส่วนไดเ้สียทีFไม่มีอาํนาจควบคุมทีFมีสาระสาํคญั ซึF งเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล          โลจิ

สติกส์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

Wice Logistics (Hong Kong) Limited 

และบริษทัยอ่ย 

ขอ้มูลทางการเงิน 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 779.68 389.6 339.2 413.9 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 354.29 101.8 26.4 25.2 

หนี% สินหมุนเวยีน (625.70) (312.5) (239.2)  (311.1) 

หนี% สินไม่หมุนเวยีน (140.21) (60.0) (3.0) (1.3) 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ%นสุดวนัทีJ 31 ธนัวาคม  

 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล   

โลจิสติกส์ จาํกดั                 

และบริษทัยอ่ย 

Wice Logistics   

(Singapore) Pte. Ltd. 

และบริษทัยอ่ย 

Wice Logistics            

(Hong Kong) Limited      

และบริษทัยอ่ย 

ขอ้มูลทางการเงิน 2564 2563  2564 2563* 2564 2563 

รายได ้ 1,855.7 941.1 - 220.7 1,384.6 1,709.3 

กาํไร (ขาดทุน) 117.1 72.7 - 25.6 74.5 83.9 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืJน 9.0 (1.5) - - 1.8  (1.2) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 126.1 72.2 - 25.6 76.3 82.7 

*  ขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีJไม่มีอาํนาจควบคุมตั%งแต่วนัทีJ 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัทีJบริษทัฯใชสิ้ทธิซื%อหุ้นเพิJมเพืJอถือ

หุน้ในบริษทัยอ่ยทั%งหมด 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิGนสุดวนัทีD 31 ธนัวาคม  

 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล   โล
จิสติกส์ จาํกดั                 และ

บริษทัยอ่ย 

Wice Logistics    
(Singapore) Pte. Ltd.      
และบริษทัยอ่ย 

Wice Logistics             
(Hong Kong) Limited      
และบริษทัยอ่ย 

ขอ้มูลทางการเงิน 2564 2563  2564 2563* 2564 2563 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 103.3 13.8 -  16.9 79.4 96.2 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (189.5) (9.5) - (0.3)   - (2.0) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 184.6 11.5 - (25.6) (97.8)   (13.6) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5.6 - - -  1.7         - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        
เพิDมขึGน (ลดลง) สุทธิ 104.0 15.8 - (9.0) (16.7) 80.6 

*  ขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีJไม่มีอาํนาจควบคุมตั%งแต่วนัทีJ 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัทีJบริษทัฯใชสิ้ทธิซื%อหุ้นเพิJมเพืJอถือ

หุน้ในบริษทัยอ่ยทั%งหมด 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   มูลค่าเงินลงทุน  

บริษทัร่วม ทุนเรียกชาํระ สดัส่วนเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Euroasia Total Logistics 

(Vietnam) Company Limited 

2,125 ลา้นดอง 2,125 ลา้นดอง 40.00 40.00 799 101 1,140 1,140 

หกั: ค่าเผื=อการดอ้ยค่าเงินลงทุน     - - (1,140) (1,140) 

รวม     799 101 - - 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงันีG  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจาก                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม         
ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืJน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            

ในระหวา่งปี 
 2564 2563 2564 2563 

Euroasia Total Logistics (Vietnam) Co., Ltd. 656 (753) 42 (12) 

 ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 บริษทัร่วมไม่ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมทีFมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 

 2564  2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 22,696 17,500 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,634 1,346 
หนีG สินหมุนเวยีน (22,332) (18,594) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 1,998 252 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 40 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ยในสินทรัพย ์- สุทธิ 799 101 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุน  

(หน่วย: พนับาท) 

 Euroasia Total Logistics (Vietnam) 

Company Limited 

 สาํหรับปีสิGนสุดวนัทีF 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

รายได ้ 78,544 22,642 

กาํไร (ขาดทุน) 1,640 (578) 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 40 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 656 (231) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมถึงปี 2562 ทีFรับรู้ในปี 2563 - (522) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม          

ในระหวา่งปี 656 (753) 
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13. ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ที2ดิน 

อาคารและสถานที2
จอดรถบรรทุกและ 
วางตูสิ้นคา้ 

เครื2องตกแต่ง      
และติดตัAง เครื2องใชส้าํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

ตูค้อนเทนเนอร์    
และอุปกรณ์      
คอนเทนเนอร์ 

สิททรัพย ์     
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัที2 1 มกราคม 2563 24,220 65,455 18,223 9,530 22,016 197,727 39,057 - 376,228 
ซืAอเพิ2ม - 1,257 1,413 592 2,727 - 13,445 1,712 21,146 
จาํหน่าย - - - (4) - - - - (4) 
ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบบัที2 16 มาถือปฏิบติั - - - - - (17,485) - - (17,485) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 834 127 32 77 2 22 - 1,094 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 24,220 67,546 19,763 10,150 24,820 180,244 52,524 1,712 380,979 
ซืAอเพิ2ม - 615 22,580 4,175 4,788 108,564 31,465 1,831 174,018 
จาํหน่าย - - (11) - (6) (3,930) (3,789) - (7,736) 
โอนเขา้ (ออก) - - 2,103 - - - - (2,103) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 432 1,265 (1,372) 1,334 1,463 595 - 3,717 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 24,220 68,593 45,700 12,953 30,936 286,341 80,795 1,440 550,978 
ค่าเสื+อมราคาสะสม          
ณ วนัที2 1 มกราคม 2563 - 33,380 15,287 7,400 16,264 71,410 2,850 - 146,591 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับปี - 15,173 1,584 796 2,596 4,585 4,870 - 29,604 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับส่วนที2จาํหน่าย - - - (1) - - - - (1) 
ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบบัที2 16 มาถือปฏิบติั - - - - - (1,600) - 

- 
(1,600) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (1,324) 96 - 29 2 (102) - (1,299) 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 - 47,229 16,967 8,195 18,889 74,397 7,618 - 173,295 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับปี - 3,104 3,387 1,104 3,084 15,066 6,577 - 32,322 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับส่วนที2จาํหน่าย - - (6) - - (3,278) (239) - (3,523) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 432 704 (27) 849 (3,533) 72 - (1,503) 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 - 50,765 21,052 9,272 22,822 82,652 14,028 - 200,591 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 24,220 20,317 2,796 1,955 5,931 105,847 44,906 1,712 207,684 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 24,220 17,828 24,648 3,681 8,114 203,689 66,767 1,440 350,387 
ค่าเสื+อมราคาสําหรับปี          
2563 (22.0 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที2เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   29,604 
2564 (14.0 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที2เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   32,322 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที4ดิน 

อาคารและสถานที4

จอดรถบรรทุก 
และวางตูสิ้นคา้ 

เครื4องตกแต่งและ

ติดตัAง 
เครื4องใช้

สาํนกังาน 
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 
สินทรัพย ์       

ระหวา่งก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน         
ณ วนัที4 1 มกราคม 2563 24,220 61,403 11,586 5,554 9,623 135,517 - 247,903 
ซืAอเพิ4ม - - 379 117 69 - 1,712 2,277 
ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัที4 16 มาถือปฏิบติั - - - - - (17,225) - (17,225) 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 24,220 61,403 11,965 5,671 9,692 118,292 1,712 232,955 
ซืAอเพิ4ม - - 1,242 423 1,855 - 1,476 4,996 
จาํหน่าย - - - - - (3,062) - (3,062) 
โอนเขา้ (ออก) - - 2,103 - - - (2,103) - 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 24,220 61,403 15,310 6,094 11,547 115,230 1,085 234,889 
ค่าเสื+อมราคาสะสม         
ณ วนัที4 1 มกราคม 2563 - 29,328 9,114 4,620 7,992 57,730 - 108,784 
ค่าเสื4อมราคาสาํหรับปี - 3,079 1,115 453 943 9,523 - 15,113 
ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัที4 16 มาถือปฏิบติั - - - - - (1,496) - (1,496) 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 - 32,407 10,229 5,073 8,935 65,757 - 122,401 
ค่าเสื4อมราคาสาํหรับปี - 3,071 1,342 329 565 5,817 - 11,124 
ค่าเสื4อมราคาสาํหรับส่วนที4จาํหน่าย - - - - - (3,062) - (3,062) 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 - 35,478 11,571 5,402 9,500 68,512 - 130,463 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 24,220 28,996 1,736 598 757 52,535 1,712 110,554 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 24,220 25,925 3,739 692 2,047 46,718 1,085 104,426 
ค่าเสื+อมราคาสําหรับปี         
2563 (11.0 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที4เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  15,113 
2564 (7.6 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที4เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  11,124 

 ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ6 งซึ6 งตดัค่าเสื6อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื6อมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวน 92.4 ลา้นบาท (2563: 65.2 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 69.0 ลา้นบาท 2563: 41.8 ลา้นบาท) 
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14. สัญญาเช่า 

14.1 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า  
กลุ่มบริษทัทาํสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื=อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 3 - 20 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  
รายการเปลี=ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีสิIนสุดวนัที= 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งันีI  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที2ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัที2 1 มกราคม 2563 - - - - - 
ปรับปรุงจากการนาํมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน     
ฉบบัที2 16 มาถือปฏิบติั 17,673 14,536 2,357 17,238 51,804 
เพิ2มขึEนในระหวา่งปี - - - 5,263 5,263 
ลดลงในระหวา่งปี - (1,849) - - (1,849) 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับปี (1,219) (11,728) (739) (2,309) (15,995) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 252 39 14 305 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 16,454 1,211 1,657 20,206 39,528 
เพิ2มขึEนในระหวา่งปี - 59,199 - 23,015 82,214 
ค่าเสื2อมราคาสาํหรับปี (1,219) (18,178) (777) (3,675) (23,849) 
ผลต่างจากการแปลงค่า          
งบการเงิน - 680 125 1,055 1,860 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 15,235 42,912 1,005 40,601 99,753 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที4ดิน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที4 1 มกราคม 2563 - - - 
ปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
ฉบบัที4 16 มาถือปฏิบติั 17,673 15,729 33,402 
ค่าเสื4อมราคาสาํหรับปี (1,219) (1,208) (2,427) 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 16,454 14,521 30,975 
เพิ4มขึFนในระหวา่งปี - 1,159 1,159 
ค่าเสื4อมราคาสาํหรับปี (1,219) (1,591) (2,810) 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 15,235 14,089 29,324 
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ข) หนี?สินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
จาํนวนเงินที6ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 99,238 33,609 22,085 25,859 
หกั: ดอกเบี>ยรอการตดัจาํหน่าย (9,775) (4,176) (3,466) (3,989) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (1) - - 
รวม 89,463 29,432 18,619 21,870 
หกั: ส่วนที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี (30,135) (7,791) (1,323) (4,033) 
หนี> สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที6ถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี 59,328 21,641 17,296 17,837 

การเปลี=ยนแปลงของบญัชีหนีI สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสิIนสุดวนัที= 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียดดงันีI  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 29,432 26,051 21,870 26,766 
เพิ6มขึ>น 81,991 23,451 1,159 - 
ดอกเบี>ยที6รับรู้ 2,437 1,035 526 698 
จ่ายค่าเช่า (26,146) (19,675) (4,936) (5,594) 
ลดลงระหวา่งปี - (1,849) - - 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี6ยนที6ยงั               
ไม่เกิดขึ>นจริง 84 (107) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,665 526 - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 89,463 29,432 18,619 21,870 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที=ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 31.2 

ภายใตห้วัขอ้ความเสี=ยงดา้นสภาพคล่อง 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีCยวกบัสัญญาเช่าทีCรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเสื=อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 23,849 15,995 2,810 2,427 

ดอกเบีIยจ่ายของหนีI สินตามสญัญาเช่า 2,437 1,035 526 698 

ค่าใชจ่้ายที=เกี=ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัIน 833 1,200 420 420 

ค่าใชจ่้ายที=เกี=ยวกบัสญัญาเช่าซึ=งสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตํ=า 694 1,146 630 1,107 

ง) อืCน ๆ   

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทัI งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสิI นสุดวันที=  31 ธันวาคม  2564            
จาํนวน 26.1 ลา้นบาท (2563: 19.7 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4.9 ลา้นบาท 2563: 5.6 ลา้นบาท) ซึ= ง
รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสัIน สัญญาเช่าซึ= งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ=า และค่าเช่าผนั
แปรที=ไม่ขึIนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา 

15. ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยมที=ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม เป็นค่าความนิยมจากการซืIอกิจการในต่างประเทศ        

2 แห่ง โดยมีค่าความนิยมดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทัยอ่ย  

Wice Logistics (Singapore) Pte Ltd. 99,400 

Wice Logistics (Hong Hong) Limited 40,442 

รวม 139,842 

 บริษทัฯพิจารณามูลค่าที=คาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยม โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที=

กิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ= งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการ

กระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  
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 ขอ้สมมติที=สาํคญัในการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที=คาดวา่จะไดรั้บ สรุปไดด้งันีI  

 

Wice Logistics 

(Singapore) Pte. Ltd. 

Wice Logistics            

(Hong Kong) Limited 

อตัราการเติบโต 2% 3% 

อตัราคิดลดก่อนภาษี 8% 13% 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลการดําเนินงานในอดีตและการคาดการณ์การเติบโต                         

ของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที=สะทอ้นถึงความเสี=ยงซึ= งเป็นลกัษณะเฉพาะที=เกี=ยวขอ้งกบั          

แต่ละกิจการ ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื=อวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีI  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ความสมัพนัธ์

ของกลุ่มลูกคา้ 
สิทธิZ ในการ         
ซืIอหุน้เพิ=ม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 
 
รวม 

ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564:     
ราคาทุน 299,221 - 13,334 312,555 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (70,582) - (7,553) (78,135) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,249 - 3 2,252 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 230,888 - 5,784 236,672 

ณ วนัที= 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 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564:  
ราคาทุน 11,741 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,271) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 4,470 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2563:  
ราคาทุน 11,661 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,222) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 6,439 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าการลงทุนในกิจการที=ก่อให้เกิดมูลค่าความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกค้าไม่มีปัจจัย               

ที=ชีI ให้เห็นว่าเกิดการดอ้ยค่าของมูลค่าความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้เนื=องจากยงัคงมีการดาํเนินธุรกิจกบั          

กลุ่มลูกคา้อยา่งต่อเนื=อง 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีI  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 249,813 266,982 6,439 8,635 
ซืIอคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 1,406 235 80 91 
ค่าตดัจาํหน่าย (16,799) (17,291) (2,049) (2,287) 
ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่าย          
สิทธิในการซืIอหุน้เพิ=ม - (179) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,252 66 - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 236,672 249,813 4,470 6,439 
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17. เงนิกู้ยืมระยะสั?นจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบีIย งบการเงินรวม 
 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   
เงินกูย้มืระยะสัIนจากสถาบนัการเงิน 4.00 - 15.00 4.00 - 6.00 7,876 11,677 

 เงินกูย้ืมระยะสัI นดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยแห่งหนึ= งในต่างประเทศจาํนวน 1.5 ลา้นหยวนจีน             

(2563: 2.5 ลา้นหยวนจีน) ซึ= งไม่มีหลกัประกนั 

18. เจ้าหนี?การค้าและเจ้าหนี?อืCน 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หนีIการคา้ - กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั 110,334 45 23,231 17,147 
เจา้หนีIการคา้ - กิจการที=ไม่เกี=ยวขอ้งกนั 976,036 639,961 339,112 50,495 
เจา้หนีI อื=น - กิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั - - - 4,650 
เจา้หนีI อื=น - กิจการที=ไม่เกี=ยวขอ้งกนั 193,849 86,982 59,832 13,351 
รวมเจา้หนีIการคา้และเจา้หนีI อื=น 1,280,219 726,988 422,175 85,643 

19. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ลาํดบัที2 วงเงินกู ้ อตัราดอกเบีEย เงื2อนไขการชาํระคืน 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)      
1 30 MLR - 2.75 ตามที2กล่าวใน (1) 19,930 24,700 - - 
2 40 MLR - 2.75 ตามที2กล่าวใน (2) 25,280 31,310 - - 
3 10 ตามที2กล่าวใน (3) ตามที2กล่าวใน (3) 7,954 10,000 - - 
4 80 MLR - 2.85 ชาํระคืนดอกเบีEยทุกเดือนและ

ทยอยชาํระคืนเงินตน้จนหมด

ในปี 2567 46,243 66,247 46,243 66,247 
5 100 MLR - 2.85 ชาํระคืนดอกเบีEยทุกเดือนและ

ทยอยชาํระคืนเงินตน้จนหมด

ในปี 2568 91,664 - 91,664 - 
6 10 MLR - 2.75 ชาํระคืนดอกเบีEยทุกเดือนและ

ทยอยชาํระคืนเงินตน้จนหมด

ในปี 2569 9,282 - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลาํดบัที2 วงเงินกู ้ อตัราดอกเบีEย เงื2อนไขการชาํระคืน 2564 2563 2564 2563 
 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)      

7 20 MLR - 2.75 ชาํระคืนดอกเบีEยทุกเดือนและ

ทยอยชาํระคืนเงินตน้จนหมด

ในปี 2569 16,326 - - - 
8 70 MLR - 2.70 ชาํระคืนดอกเบีEยทุกเดือนและ

ทยอยชาํระคืนเงินตน้จนหมด

ในปี 2569 66,490 - - - 
รวม   283,169 132,257 137,907 66,247 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (122) (75) - - 

 283,047 132,182 137,907 66,247 
หกั: ส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2งปี  (81,890) (32,253) (45,012) (20,004) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2งปี 201,157 99,929 92,895 46,243 

(1) ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จ่ายเฉพาะดอกเบีIยเป็นรายเดือน และตัIงแต่เดือน

เมษายน 2564 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2568 จ่ายคืนเงินกูย้มืเดือนละ 530,000 บาท และในเดือนมีนาคม 2568 

จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบีIยทัIงหมด 

(2) ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จ่ายเฉพาะดอกเบีIยเป็นรายเดือน และตัIงแต่เดือน

เมษายน 2564 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2568 จ่ายคืนเงินกูย้มืเดือนละ 670,000 บาท และในเดือนมีนาคม 2568 

จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบีIยทัIงหมด 

(3) เดือนที=  1-24 ชําระดอกเบีI ยในอัตราร้อยละ  2.0 ต่อปี  เดือนที=  25 เป็นต้นไปชําระดอกเบีI ยตาม              

อตัราดอกเบีIย MLR ต่อปี เริ=มจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบีIยในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป โดยจ่ายคืน

เงินกูย้มืเดือนละ 186,000 บาท และในเดือนกรกฎาคม 2568 จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบีIยที=เหลือทัIงหมด 

 การเปลี=ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิIนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันีI  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 132,182 59,482 66,247 - 
บวก: กูเ้พิ6ม 200,000 90,000 100,000 80,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (49,300) (17,225) (28,340) (13,753) 
หกั: ค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย 165 (75) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 283,047 132,182 137,907 66,247 

เงินกูย้มืลาํดบั 1 ถึง 3 และลาํดบัที= 8 คํIาประกนัโดยบริษทัฯและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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 ภายใตส้ญัญาเงินกูด้งักล่าว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงื=อนไขทางการเงินบางประการตามที=ระบุ

ในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีI สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีI  

เป็นตน้ 

 ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเบิกใชว้งเงินกูค้รบทัIงจาํนวนแลว้ 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ= งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื=อออกจากงานและ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื=นแสดงไดด้งันีI  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 20,326 19,954 18,175 18,151 
ส่วนที6รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,536 663 2,104 498 
ตน้ทุนดอกเบี>ย 514 486 498 271 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,058 - 1,068 - 
ส่วนที6รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื6น:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม       
หลกัคณิตศาสตร์ 

    

ส่วนที6เกิดจากการเปลี6ยนแปลงขอ้สมมติ        
ดา้นประชากรศาสตร์ 

1,215 - 1,145 - 

ส่วนที6เกิดจากการเปลี6ยนแปลงขอ้สมมติ       
ทางการเงิน 

(483) - (350) - 

ส่วนที6เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 3,042 - 2,341 - 
ผลประโยชนที์6จ่ายในระหวา่งปี (845) (745) (845) (745) 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน 172 (32) - - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 27,535 20,326 24,136 18,175 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็นจาํนวน             

0.1 ลา้นบาท (2563: จาํนวน 1.0 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.1 ลา้นบาท 2563: 1.0 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี=ยถ่วงนํI าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัคือ 14 ปี (2563: 11 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 10 ปี 2563: 11 ปี) 
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 สมมติฐานที=สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันีI  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 ผลกระทบของการเปลี=ยนแปลงสมมติฐานที=สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีI  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ6มขึ>น 1% ลดลง 1% เพิ6มขึ>น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1.71) 1.92 (1.55) 1.73 
อตัราการขึ>นเงินเดือน  1.74 (1.58) 1.56 (1.42) 
อตัราการเปลี6ยนแปลงใน 
   จาํนวนพนกังาน (1.76) 2.11 (1.59) 1.91 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ6มขึ>น 1% ลดลง 1% เพิ6มขึ>น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1.46) 1.67 (1.40) 1.60 
อตัราการขึ>นเงินเดือน  1.53 (1.37) 1.47 (1.31) 
อตัราการเปลี6ยนแปลงใน 
   จาํนวนพนกังาน (1.45) 1.73 (1.37) 1.63 

21. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ= งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย        
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีI จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตาม
กฏหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
อตัราคิดลด 1.77 - 2.87 1.44 - 2.49 1.77 - 1.94 1.49 
อตัราการขึIนเงินเดือน  4.00 - 5.00 2.66 - 5.00 4.00 4.00 
อตัราการเปลี=ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ขึIนกบัช่วงอาย)ุ 2 - 40 3 - 40 3 - 34 3 - 40 
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22. ต้นทุนทางการเงนิ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีFยของเงินกูย้มื 9,857 5,932 2,350 1,275 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีFยของเจา้หนีF ค่าซืFอ                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,012 2,836 3,012 2,836 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีFยของหนีF สินจากสญัญาเช่า 2,437 1,035 570 698 
รวม 15,306 9,803 5,932 4,809 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสาํหรับปีสิIนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายการ

ค่าใชจ่้ายที=สาํคญัดงัต่อไปนีI  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื4นของ

พนกังาน 319,527 303,543 175,016 117,199 
ค่าเสื4อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 61,199 61,332 15,983 19,827 
ค่าใชจ่้ายเกี4ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัFนและสินทรัพย์

อา้งอิงมูลค่าตํ4า 2,645 5,995 1,050 1,527 

24. สินทรัพย์ (หนี?สิน) ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิIนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีI  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 146,373 50,753 87,790 15,282 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
   ชั4วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั4วคราว 1,112 (2,329) (87) (116) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที>แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 147,485 48,424 87,703 15,166 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้=เกี=ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื=นสาํหรับปีสิIนสุดวนัที= 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีI   

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกี=ยวขอ้งกบัขาดทุนจาก                   

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 686 - 627 - 

 686 - 627 - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันีI  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 768,273 323,663 574,317 111,898 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 8.25 - 25 ร้อยละ 8.25 - 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 181,203 73,683 114,863 22,380 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        
ของปีก่อน (11,699) (13,131) - 2,649 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,140 698 1,677 (252) 
ค่าใชจ่้ายที6มีสิทธิหกัไดเ้พิ6มขึ>น (31,021) (1,095) (28,749) - 
รายไดที้6ไดรั้บการยกเวน้ - (9,576) - (9,495) 
อื6นๆ 6,862 (2,155) (88) (116) 
รวม (22,019) (12,128) (27,160) (9,863) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้6แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 147,485 48,424 87,703 15,166 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีI สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนีI  
  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื6อผลขาดทุนดา้นเครดิตที6คาดวา่จะเกิดขึ>น 364 54 194 54 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,368 3,773 4,827 3,635 
ขาดทุนที6ยงัไม่เกิดขึ>นจากการเปลี6ยนแปลง                       
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 25 8 25 8 
สญัญาเช่า 601 446 522 446 
ดอกเบี>ยเงินลงทุนคา้งจ่าย 2,207 1,604 2,207 1,604 
ขาดทุนทางภาษีที6ยงัไม่ไดใ้ช ้ 5,483 - - - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,048 5,885 7,775 5,747 
หนีBสินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ 35,389 37,857 - - 
กาํไรที6ยงัไม่เกิดขึ>นจากการเปลี6ยนแปลง                     
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 67 92 67 90 
ค่าเสื6อมราคาสะสม - ยานพาหนะ 9,671 - 1,655 318 
อื6นๆ 1,380 - - - 

รวมหนี> สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 46,507 37,949 1,722 408 
สินทรัพย์ (หนีBสิน) ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ โดยแสดงเป็น     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 692 136 6,053 5,339 
หนี> สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,151 32,200 - - 

25. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขัIนพืIนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีที=เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื=น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี=ยถ่วงนํIาหนกัของหุน้สามญัที=ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

26. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที=นาํเสนอนีIสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที=ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ=าเสมอเพื=อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  
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 เพื=อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท         

การให้บริการ  ซึ= งกลุ่มบริษัทมีส่วนงานที=รายงานทัI งสิI น  4 ส่วนงานคือส่วนงานจัดหาระวางการ                 

ขนส่งทางเรือ ส่วนงานจดัหาระวางการขนส่งทางอากาศ ส่วนงานขนส่งทางบกขา้มแดนและส่วนงาน         

ซพัพลายเชนโซลูชั=น  

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื=อวตัถุประสงค ์   

ในการตดัสินใจเกี=ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผล            

การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์รวม          

ซึ= งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที=ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม          

ในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที=รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสิIนสุดวนัที= 31 ธันวาคม 2564 และ 2563       

มีดงัต่อไปนีI  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิEนสุดวนัที2 31 ธนัวาคม 2564 

 

จดัหาระวาง

การขนส่ง    
ทางเรือ 

จดัหาระวาง

การขนส่ง     
ทางอากาศ 

ขนส่ง  
ทางบก

ขา้มแดน 
ซพัพลายเชน

โซลูชั2น 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั รวม 
รายได้จากการให้บริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,690 1,687 1,794 399 - 7,570 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 40 98 133 3 (207) 67 
รวมรายได้ 3,730 1,785 1,927 402 (207) 7,637 
ผลการดาํเนินงาน          
กาํไรของส่วนงาน 625 298 255 66 - 1,244 
รายไดอื้2น (รวมรายไดท้างการเงิน)      33 
ค่าเสื2อมราคาและตดัจาํหน่าย     (59) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (436) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1 
ตน้ทุนทางการเงิน      (15) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     768 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (147) 
กาํไรสําหรับปี      621 
       
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้       
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ2ง      5,844 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ2ง      1,793 
       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       
สินทรัพยส่์วนกลาง      3,495 
รวมสินทรัพย์      3,495 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิEนสุดวนัที2 31 ธนัวาคม 2563 

 

จดัหาระวาง

การขนส่ง    
ทางเรือ 

จดัหาระวาง

การขนส่ง     
ทางอากาศ 

ขนส่ง  
ทางบก

ขา้มแดน 
ซพัพลายเชน

โซลูชั2น 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั รวม 
รายได้จากการให้บริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 633 2,076 933 337 - 3,979 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 23 54 46 3 (109) 17 
รวมรายได้ 656 2,130 979 340 (109) 3,996 
ผลการดาํเนินงาน          
กาํไรของส่วนงาน 134 282 148 65 - 629 
รายไดอื้2น (รวมรายไดท้างการเงิน)      11 
ค่าเสื2อมราคาและตดัจาํหน่าย     (61) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (245) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (1) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (10) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     323 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (48) 
กาํไรสําหรับปี      275 
       
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้       
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ2ง      3,085 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ2ง      911 
       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       
สินทรัพยส่์วนกลาง      2,046 
รวมสินทรัพย์      2,046 

ขอ้มูลเกี=ยวกบัเขตภูมิศาสตร์  

ขอ้มูลรายไดจ้ากลูกคา้ซึ= งกาํหนดขึIนตามส่วนงานสาํหรับปีสิIนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดง

ไดด้งันีI  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   
ส่วนงานในประเทศ 3,890,404 928,844 
ส่วนงานต่างประเทศ 3,746,198 3,066,690 
รวม 7,636,602 3,995,534 
ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   
ส่วนงานในประเทศ 335,599 183,858 
ส่วนงานต่างประเทศ 114,541 63,354 
รวม 450,140 247,212 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

 

  

   

47  

ขอ้มูลเกี=ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที=มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายไดข้องกิจการ 

27. กองทุนสํารองเลี?ยงชีพ 
 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตัIงกองทุนสํารองเลีI ยงชีพขึIนตามพระราชบญัญติั

กองทุนสํารองเลีI ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือน        

ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลีI ยงชีพนีI บริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน            

ทิสโก้ จาํกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื=อพนักงานนัIนออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ        

กลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 3.8 ลา้นบาท (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 3.1 ลา้นบาท) (2563: 3.3 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.0 ลา้นบาท) 

28. เงนิปันผลจ่าย 
 เงินปันผลที=ประกาศจ่ายในระหวา่งปีสิIนสุดวนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันีI  

   เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

ปี 2564    

เงินปันผลประจาํปี 2563 ที=ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้               

เมื=อวนัที= 30 เมษายน 2564 91.2 0.14 

ปี 2563    

เงินปันผลประจาํปี 2562 ที=ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้                 

เมื=อวนัที= 29 เมษายน 2563 58.7 0.09 

29. ภาระผูกพนัและหนี?สินทีCอาจจะเกดิขึ?น 
29.1 ภาระผูกพนัเกีCยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัที=  31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 5 ล้านบาท (2563: ไม่มี)                

ที=เกี=ยวขอ้งกบัการซืIอตูค้อนเทนเนอร์ 

29.2 ภาระผูกพนัเกีCยวกบัสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษัทได้เข้าทาํสัญญาเช่าที= เกี=ยวข้องกับพืIนที=ในอาคารและอุปกรณ์สํานักงาน ซึ= งแต่ละสัญญา            

มีมูลค่าตามสญัญาตํ=า อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัIงแต่ 1 ถึง 4 ปี (2563: 1 ถึง 3 ปี) 
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ณ วนัที= 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขัIนตํ=าที=ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าระยะสัI น       

ซึ= งสินทรัพยมี์มูลค่าอา้งอิงตํ=าจาํนวน 4.8 ลา้นบาท (2563: 1.5 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 1.5 ลา้นบาท 2563: 

1.5 ลา้นบาท) ซึ= งตอ้งชาํระภายใน 4 ปี   

29.3 ภาระผูกพนัเกีCยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการหลายสัญญา ภายใตเ้งื=อนไขตามสัญญาดงักล่าวกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการ

รายเดือนตามอตัราที=ระบุในสัญญา ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวจาํนวน 

9.2 ลา้นบาท (2563: 6.0 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4.1 ลา้นบาท 2563: 5.5 ลา้นบาท) 

 บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาบริการที=ปรึกษาทางกฎหมายและการเงิน ภายใต้เงื=อนไขตามสัญญาดังกล่าว      

บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอตัราที=ระบุในสัญญาจาํนวน 3.8 ลา้นบาท (2563: ไม่มี)       ซึ= ง

ตอ้งชาํระภายใน 1 ปี 

29.4 หนังสือคํ?าประกนัธนาคาร 
 ณ วนัที=  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํI าประกันซึ= งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ          

บริษัทย่อยจํานวน 25 ล้านบาท (2563: 30 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2 ล้านบาท 2563: 3 ล้านบาท)            

ซึ= งเกี= ยวเนื= องกับภาระผูกพันสําหรับงานบริหารจัดการคลังสินค้า  และ  0.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์           

(2563: 0.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) เพื=อคํIาประกนัภาระผกูพนัทางปฎิบติักบัสายการบิน 

30. ลาํดบัชั?นของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที=  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีI สินที=วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัIนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีI   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีGวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที6วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
 เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 393.6 - 393.6 
หนีBสินทีGวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาซื>อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีGวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที6วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 131.7 - 131.7 

หนีBสินทีGวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาซื>อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีGวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที6วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 
    

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 393.5 - 393.5 
หนีBสินทีGวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาซื>อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีGวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที6วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 
    

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - 126.7 - 126.7 
หนีBสินทีGวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาซื>อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 
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31. เครืCองมือทางการเงนิ     
31.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

หนี?สินตราสารอนุพนัธ์   

หนีI สินตราสารอนุพนัธ์ที=ไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นเครื=องมือ                                 

ที=ใชป้้องกนัความเสี=ยง 

  

สญัญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 127 39 

รวมหนี?สินตราสารอนุพนัธ์ 127 39 

ตราสารอนุพนัธ์ทีCไม่ได้กาํหนดให้เป็นเครืCองมือทีCใช้ป้องกนัความเสีCยง 
กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื=อบริหารความเสี=ยงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาที=สอดคลอ้งกบัความเสี=ยงจากอตัราแลกเปลี=ยนเงินตราต่างประเทศ 

ของรายการอา้งอิงซึ=งมีอายสุญัญาโดยทั=วไปตัIงแต่หนึ=งเดือนถึงหกเดือน 

31.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสีCยงทางการเงนิ  

เครื= องมือทางการเงินที=สําคัญของกลุ่มบริษัท  ประกอบด้วย  เ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด              

ลูกหนีIการคา้ เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลและกิจการที=เกี=ยวขอ้งกนั เงินฝากประจาํ เงินกูย้ืมระยะสัIนและเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวจากจากบุคคลที=เกี=ยวขอ้งกนั เจา้หนีI ค่าซืIอเงินลงทุน

ในบริษทัย่อยและค่าซืIอกิจการ กลุ่มบริษทัมีความเสี=ยงทางการเงินที=เกี=ยวขอ้งกบัเครื= องมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี=ยง ดงันีI  

ความเสีCยงด้านเครดติ 
กลุ่มบริษทัมีความเสี= ยงด้านเครดิตที=เกี=ยวเนื=องกับ ลูกหนีI การคา้ เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคาร และ

สินทรัพย์ทางการเงินอื=น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที=กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื=อคือ      

มูลค่าตามบญัชีที=แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซึ= งไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดที=

กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเสี=ยงดา้นสภาพคล่อง 
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ลกูหนี'การค้า 
กลุ่มบริษทับริหารความเสี=ยงโดยใช้นโยบายและขัIนตอนในการควบคุมการให้สินเชื=ออย่างเหมาะสม           

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนที= มีสาระสําคัญ นอกจากนีI  กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของ          

ลูกหนีIการคา้อยา่งสมํ=าเสมอ และไม่มีการกระจุกตวัของลูกหนีI  

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสิIนรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตัI งสํารองของผลขาดทุน        

ดา้นเครดิตที=คาดว่าจะเกิดขึIนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีI คงคา้งนบัจากวนัที=ถึงกาํหนดชาํระสําหรับ

กลุ่มลูกคา้ที=มีรูปแบบของความเสี=ยงดา้นเครดิตที=คลา้ยคลึงกนั การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตที=คาดว่าจะเกิดขึIนคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํI าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลที=มี

ความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดที้=มีอยู ่ณ วนัที=รายงานเกี=ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์

ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั=วไป กลุ่มบริษทัจะตดัจาํหน่ายลูกหนีIการคา้ออก

จากบญัชีหากลูกหนีIนัIนคา้งชาํระเกินกวา่หนึ=งปี  

เครื.องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทบริหารความเสี= ยงด้านเครดิตที= เกี=ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร          

และสถาบนัการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษทั โดยจะลงทุนกบัคู่สญัญาที=ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านัIนและ

อยูใ่นวงเงินสินเชื=อที=กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื=อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการ

บริษทัฯเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึIนอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสี=ยงของการกระจุกตวัและบรรเทา

ผลขาดทุนทางการเงินที=อาจเกิดขึIนจากผดินดัชาํระของคู่สญัญา 

กลุ่มบริษทัมีความเสี=ยงดา้นเครดิตของตราสารหนีIและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเนื=องจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารที=มีอนัดบัความน่าเชื=อถือดา้นเครดิตที=อยูใ่นระดบัสูง  

ความเสีCยงด้านตลาด 
กลุ่มบริษทัมีความเสี=ยงดา้นตลาดเกี=ยวกบัความผนัผวนของค่าระวางสินคา้ ซึ= งเป็นตน้ทุนหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจ กลุ่มบริษทัตระหนักถึงความเสี=ยงนีI จึงมีการตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกลชิ้ดเพื=อคาดการณ์

สถานการณ์และแนวโนม้ของค่าระวาง รวมถึงการจดัทาํสญัญากบัสายเดินเรือ 

ความเสี.ยงจากอัตราแลกเปลี.ยน 
กลุ่มบริษทัมีความเสี=ยงจากอตัราแลกเปลี=ยนที=สําคญัอนัเกี=ยวเนื=องจากรายไดค่้าบริการหรือตน้ทุนบริการ            

ที=เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเสี=ยงโดยการทาํสัญญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ซึ= งสญัญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหกเดือน 
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 ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีI สินทางการเงินที=เป็น

สกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันีI  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี> สินทางการเงิน         อตัราแลกเปลี6ยนเฉลี6ย                             
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 22.6 17.5 7.4 3.8 32.12 31.34 
ฮ่องกงดอลลาร์ 7.3  - 9.7       - 4.29 3.88 

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีเกิดจากการเปลี=ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีI สินที=เป็น          

ตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ที=เป็นเงินตราต่างประเทศที=ไม่ได้กาํหนดให้เป็นเครื= องมือที=ใช้ป้องกัน             

ความเสี= ยง ณ วนัที= 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการ

เปลี=ยนแปลงที=อาจเกิดขึIนอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี=ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย

กาํหนดใหต้วัแปรอื=นทัIงหมดคงที= แสดงไดด้งันีI  

ทัIงนีI  กลุ่มบริษทัไม่มีความเสี=ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปลี=ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุล

เงินอื=น 

 2564 2563 

สกลุเงิน เพิ=มขึIน / ลดลง 
ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี เพิ=มขึIน / ลดลง 
ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี 
 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา +6 16.11 +6 2.85 
 -6 (16.11) -6 (2.85) 

ความเสี.ยงจากอัตราดอกเบี'ย 
กลุ่มบริษทัมีความเสี=ยงจากอตัราดอกเบีI ยในระดบัตํ=าเนื=องจากสินทรัพยแ์ละหนีI สินทางการเงินส่วนใหญ่       

มีอตัราดอกเบีIยที=ปรับขึIนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีIยคงที=ซึ= งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ความเสีCยงด้านสภาพคล่อง  
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี= ยงด้านขาดสภาพคล่องโดยการกู้ยืมจากธนาคารและการทําสัญญาเช่า           

ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเสี=ยงที=เกี=ยวขอ้งกบัการกูย้มืเงินเพื=อ

นาํไปชาํระหนีI สินเดิมและไดเ้ห็นว่าความเสี=ยงดงักล่าวอยู่ในระดบัตํ=า ทัIงนีI  กลุ่มบริษทัมีความสามารถ         

ในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนที=หลากหลายอยา่งเพียงพอ  
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รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีI สินทางการเงินที=ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครื=องมือทางการเงิน        

ที=เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึ= งพิจารณาจากกระแสเงินสด

ตามสญัญาที=ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั แสดงไดด้งันีI  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
รายการที>ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินกูย้มืระยะสัFนจากสถาบนัการเงิน 7,876 - - 7,876 
เจา้หนีFการคา้และเจา้หนีF อื4น 1,280,219 - - 1,280,219 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที4เกี4ยวขอ้งกนั 2,170 167 - 2,337 
เจา้หนีF ค่าซืFอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68,786 - - 68,786 
เจา้หนีF ค่าซืFอกิจการ - 47,460 - 47,460 
หนีF สินตามสญัญาเช่า 30,135 46,958 12,370 89,463 
เงินกูย้มืระยะยาว 81,890 201,157 - 283,047 
รวมรายการที>ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,471,076 295,742 12,370 1,779,188 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนีF สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 127 - - 127 
รวมตราสารอนุพนัธ์ 127 - - 127 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
รายการที>ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินกูย้มืระยะสัFนจากสถาบนัการเงิน 11,677 - - 11,677 
เจา้หนีFการคา้และเจา้หนีF อื4น 726,988 - - 726,988 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที4เกี4ยวขอ้งกนั 1,859 2,014 - 3,873 
เจา้หนีF ค่าซืFอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 47,389 - 47,389 
หนีF สินตามสญัญาเช่า 7,791 9,271 12,370 29,432 
เงินกูย้มืระยะยาว 32,253 99,929 - 132,182 
รวมรายการที>ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 780,568 158,603 12,370 951,541 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
ตราสารอนุพนัธ์ 
หนีF สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 39 - - 39 
รวมตราสารอนุพนัธ์ 39 - - 39 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
รายการที>ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนีFการคา้และเจา้หนีF อื4น 422,176 - - 422,176 
เจา้หนีF ค่าซืFอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 68,786 - - 68,786 
หนีF สินตามสญัญาเช่า 1,323 4,926 12,370 18,619 
เงินกูย้มืระยะยาว 45,012 92,895 - 137,907 
รวมรายการที>ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 537,297 97,821 12,370 647,488 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนีF สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 127 - - 127 
รวมตราสารอนุพนัธ์ 127 - - 127 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
รายการที>ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนีFการคา้และเจา้หนีF อื4น 85,643 - - 85,643 
เจา้หนีF ค่าซืFอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 47,389 - 47,389 
หนีF สินตามสญัญาเช่า 4,034 5,467 12,370 21,871 
เงินกูย้มืระยะยาว 20,004 46,243 - 66,247 
รวมรายการที>ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 109,681 99,099 12,370 221,150 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
ตราสารอนุพนัธ์ 
หนีF สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ 39 - - 39 
รวมตราสารอนุพนัธ์ 39 - - 39 

31.3 มูลค่ายุติธรรมของเครืCองมือทางการเงนิ 
 เนื=องจากเครื= องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัI นหรือมีอตัราดอกเบีI ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีIยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื=องมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีที=แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

32. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที=สาํคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ= งโครงสร้างทุนที=เหมาะสม
เพื=อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น โดย             
ณ วันที=  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนีI สินต่อทุนเท่ากับ 1.33:1 และ 1.10:1          
(เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนีI สินต่อทุนเท่ากบั 0.63:1 และ 0.31:1)  

33.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 เมื=อวนัที= 23 กมุภาพนัธ์ 2565 ที=ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติดงัต่อไปนีI  

 - มีมติใหเ้สนอต่อที=ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบริษทัฯ เพื=อขออนุมติัการจ่ายปันผลสาํหรับ

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท (149.9 ลา้นบาท) เงินปันผลนีI จะจ่ายและ

บนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากที=ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 - อนุมติัการลงทุนเพิ=มในบริษทั ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั=นส์ จาํกัด ซึ= งเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 66.5      

ลา้นบาท 

34. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีIไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื=อวนัที= 23 กมุภาพนัธ์ 2565 
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