
 

 

 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 1.4 เก่ียวกบับริษทัยอ่ยท ำรำยกำรซ้ือกิจกำร
ขนส่ง ซ่ึงมีผลต่ำงระหวำ่งค่ำตอบแทนเพื่อซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยจ์ ำนวน 85.86 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือกิจกำรยงัอยูร่ะหวำ่งประเมิน โดยคำดวำ่จะด ำเนินกำรแลว้เสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภำคม 2565 



บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 484,635               428,548               174,141                  126,343            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 1,486,347            1,667,005            697,034                  631,428            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 1,414                   1,421                   11,505                    8,472                
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 520,979               410,672               509,230                  395,808            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 78,112                 64,372                 24,333                    20,293              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,571,487            2,572,018            1,416,243               1,182,344         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2,874                   2,874                   2,000                      2,000                
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                          -                           13,611                    9,040                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                          -                           740,088                  673,590            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 1,049                   799                      -                             -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 354,788               350,387               111,744                  104,426            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 104,679               99,753                 15,606                    29,325              
ค่าความนิยม 139,842               139,842               -                             -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 233,067               236,672               4,561                      4,470                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 770                      692                      6,261                      6,053                
ราคาซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่มูลค่าสินทรัพย์ 1.4 85,862                 85,862                 -                             -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,181                   6,545                   1,878                      1,982                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 931,112               923,426               895,749                  830,886            
รวมสินทรัพย์ 3,502,599            3,495,444            2,311,992               2,013,230         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ) (กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 52,456                 7,876                   -                             -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 1,090,283            1,280,219            377,282                  422,175            
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 2 1,816                   2,170                   -                             -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 7 81,948                 81,890                 45,012                    45,012              
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 69,567                 68,786                 102,817                  68,786              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 37,285                 30,135                 1,366                      1,323                
เจา้หน้ีค่าซ้ือกิจการ 1.4 48,079                 -                           -                             -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 120,297               101,368               87,539                    65,993              
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                          127                      -                             127                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 46,574                 51,997                 42,134                    37,748              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,548,305            1,624,568            656,150                  641,164            
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 180,654               201,157               81,642                    92,895              
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                          167                      -                             -                        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 70,128                 59,328                 16,943                    17,296              
เจา้หน้ีค่าซ้ือกิจการ 1.4 -                          47,460                 -                             -                        
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 28,665                 27,535                 24,900                    24,136              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 30,154                 33,150                 -                             -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25                        -                           -                             -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 309,626               368,797               123,485                  134,327            
รวมหนีสิ้น 1,857,931            1,993,365            779,635                  775,491            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ) (กรรมการ)



บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950               325,950               325,950                  325,950            
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 651,899,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 325,950               325,950               325,950                  325,950            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 347,779               347,779               347,779                  347,779            
ส่วนเกินทุนจาการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,598                   5,598                   -                             -                        
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (90,077)               (90,077)                -                             -                        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32,595                 32,595                 32,595                    32,595              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 837,792               680,060               826,033                  531,415            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,259)                 (4,156)                  -                             -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,452,378            1,297,749            1,532,357               1,237,739         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 192,290               204,330               -                             -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,644,668            1,502,079            1,532,357               1,237,739         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,502,599            3,495,444            2,311,992               2,013,230         

-                          -                           -                             -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ) (กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 2,154,961        1,285,279        1,188,117        403,286           
เงินปันผลรับ 2, 4 -                       -                       174,502           146,689           
รายไดอ่ื้น 10,888             2,085               7,269               6,879               
รวมรายได้ 2,165,849        1,287,364        1,369,888        556,854           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2 1,812,132        1,065,966        992,526           322,716           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 37,387             20,799             31,016             16,991             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 117,016           78,074             24,294             26,848             
รวมค่าใช้จ่าย 1,966,535        1,164,839        1,047,836        366,555           
กําไรจากการดําเนินงาน 199,314           122,525           322,052           190,299           
รายไดท้างการเงิน 544                  103                  236                  66                    
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 312                  492                  -                       -                       
กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 239                  (193)                 239                  (1,003)              
กาํไรจากการขายและการลดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ี 307                  293                  307                  281                  
ตน้ทุนทางการเงิน (6,319)              (3,410)              (1,775)              (1,311)              
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 194,397           119,810           321,059           188,332           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (30,380)            (19,757)            (26,441)            (8,070)              
กําไรสําหรับงวด 164,017           100,053           294,618           180,262           

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 157,732           81,595             294,618           180,262           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,285               18,458             

164,017           100,053           
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.24                 0.13                 0.45                 0.28                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 164,017           100,053           294,618           180,262           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,260)              7,112               -                       -                       
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (62)                   18                    -                       -                       
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,322)              7,130               -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (3,322)              7,130               -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 160,695           107,183           294,618           180,262           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 154,629           88,615             294,618           180,262           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,066               18,568             

160,695           107,183           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน ผลต่างจากการ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
จากการรวม จากการเปลี่ยนแปลง แปลงค่างบการเงิน เบด็เสร็จอื่น รวม รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุ้น จดัสรรแลว้ - ที่เป็นเงินตรา จากเงินลงทุน องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุ้นของ ควบคุม รวม
ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 325,950                 347,779          5,598                      (51,418)                 32,595                   238,841                 (22,289)                         (12)                                   (22,301)                  877,044                 98,560                   975,604                 
กาํไรสาํหรับงวด                            -                      -                             -                           -                            - 81,595                                                - -                                       -                             81,595                   18,458                   100,053                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด                            -                      -                             -                           -                            - (110)                       7,112                            18                                     7,130                     7,020                     110                        7,130                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                      -                              -                            -                             81,485                   7,112                            18                                     7,130                     88,615                   18,568                   107,183                 
เงินปันผลจ่าย                            -                      -                             -                           -                            -                            -                              - -                                       -                             -                             (18,144)                  (18,144)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 325,950                 347,779          5,598                      (51,418)                 32,595                   320,326                 (15,177)                         6                                       (15,171)                  965,659                 98,984                   1,064,643              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 325,950                 347,779          5,598                      (90,077)                 32,595                   680,060                 (4,187)                           31                                     (4,156)                    1,297,749              204,330                 1,502,079              
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                      -                              -                            -                             157,732                 -                                    -                                       -                             157,732                 6,285                     164,017                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                      -                              -                            -                             -                             (3,041)                           (62)                                   (3,103)                    (3,103)                    (219)                       (3,322)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                      -                              -                            -                             157,732                 (3,041)                           (62)                                   (3,103)                    154,629                 6,066                     160,695                 
การเพิ่มทุนระหว่างงวด -                             -                      -                              -                            -                             -                             -                                    -                                       -                             -                             2                             2                             
เงินปันผลจ่าย -                             -                      -                              -                            -                             -                             -                                    -                                       -                             -                             (18,108)                  (18,108)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 325,950                 347,779          5,598                      (90,077)                 32,595                   837,792                 (7,228)                           (31)                                   (7,259)                    1,452,378              192,290                 1,644,668              

-                         -                  -                          -                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)  

รวม
ทุนที่ออกและ จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 325,950                 347,779                 32,595                   138,536                 844,860                 
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            180,262                 180,262                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            180,262                 180,262                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 325,950                 347,779                 32,595                   318,798                 1,025,122              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 325,950                 347,779                 32,595                   531,415                 1,237,739              
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            294,618                 294,618                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            294,618                 294,618                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 325,950                 347,779                 32,595                   826,033                 1,532,357              

-                        -                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ) (กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 194,397            119,810            321,059            188,332            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25,906              14,519              3,744                4,089                
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 1,567                317                   (11)                    273                   
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,111                5                       3,505                -                        
   กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสัญญาเช่า (36)                    -                        -                        -                        
   กาํไรจากการขายตราสารหน้ี (330)                  (120)                  (330)                  (120)                  
   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีลดลง (เพิ่มข้ึน) 23                     (181)                  23                     (161)                  
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (312)                  (492)                  -                        -                        
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,130                2,196                764                   2,000                
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,158)               1,791                (2,735)               (3,609)               
   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ (239)                  730                   (239)                  730                   
   รายไดท้างการเงิน (544)                  (103)                  (236)                  (66)                    
   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (174,502)           (146,689)           
   ตน้ทุนทางการเงิน 6,319                3,410                1,775                1,311                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 232,834            141,882            152,817            46,090              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 179,765            (122,884)           50,837              (96,452)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,740)             (10,717)             (4,038)               (10,330)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,636)               (65)                    104                   -                        
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (189,945)           60,551              (48,271)             65,286              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,423)               727                   4,386                (52)                    
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25                     1,926                -                        -                        
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 201,880            71,420              155,835            4,542                
   จ่ายภาษีเงินได้ (14,524)             (12,009)             (5,103)               (1,275)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 187,356            59,411              150,732            3,267                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหน้ีลดลง (เพิ่มข้ึน) -                        472                   -                        (12)                    
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน)  -                        (1,414)               -                        452                   
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                        -                        (10,000)             -                        
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        2,396                -                        
ซ้ืออุปกรณ์ (9,627)               (9,465)               (1,992)               (1,726)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (735)                  (130)                  (561)                  -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 706                   -                        701                   -                        
ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย -                        -                        (33,250)             -                        
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือตราสารหน้ี (372,842)           (110,000)           (372,842)           (110,000)           
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ี 262,953            71,637              259,838            71,637              
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 544                   103                   236                   66                     
เงินสดรับจากเงินปันผล -                        -                        65,097              32,737              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (119,001)           (48,797)             (90,377)             (6,846)               
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 52,304              14,328              -                        -                        
เงินสดรับจากการกูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคาร -                        26,152              -                        -                        
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (493)                  (311)                  -                        -                        
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร (7,846)               -                        -                        -                        
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (20,481)             (6,152)               (11,253)             (5,001)               
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (10,120)             (4,555)               (311)                  (1,341)               
จ่ายดอกเบ้ีย (4,883)               (2,674)               (993)                  (575)                  
จ่ายเงินปันผล (18,108)             -                        -                        -                    
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (9,627)               26,788              (12,557)             (6,917)               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (2,641)               5,643                -                        -
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 56,087              43,045              47,798              (10,496)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 428,548            263,334            126,343            61,944              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 484,635            306,379            174,141            51,448              

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร
(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   เงินปันผลคา้งรับ -                        -                        128,634            113,952            
   เงินคา้งจ่ายค่าซ้ืออุปกรณ์ 1,784                115                   373                   115                   
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินสัญญาเช่าเพิ่มข้ึน 29,505              20,210              -                        1,158                
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,317              -                        13,317              -                        
   เงินปันผลคา้งจ่าย -                        18,144              305                   -                        
   ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 1,401                736                   782                   736                   

   เจา้หน้ีค่าหุน้เพิ่มทุน - บริษทัยอ่ย -                        -                        33,248              -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

อารยา คงสุนทร
(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชูเดช คงสุนทร



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนา                    
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศ                
ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก ขนส่งทางบกขา้มแดน และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงบริการ
คลงัสินคา้และเป็นตวัแทนออกของดา้นพิธีการศุลกากรให้กบัผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน         
ของบริษทัฯอยูท่ี่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                      
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอ             
คร้ังล่าสุด ดังนั้นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้ข้อมูล              
ทางการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการ             
ตามกฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล                
ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 กำรซ้ือกจิกำร 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั ไดมี้มติอนุมติั
ให้บริษทั ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเขา้ซ้ือกิจการขนส่งซ่ึงรวมถึงยานพาหนะและ 
อุปกรณ์ และการรับโอนพนักงานจาก บริษทั ครอส เอเชีย บอร์เดอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี         
จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยในมูลค่า 200 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาซ้ือขายยานพาหนะและอุปกรณ์กบั บริษทั ครอส เอเชีย 
บอร์เดอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด โดยในสัญญาระบุว่าการซ้ือกิจการดังกล่าวจะจ่ายค่าตอบแทนจ านวน                 
200 ลา้นบาท โดยส่วนแรกบริษทัยอ่ยจะจ่ายค่าตอบแทนจ านวน 30 ลา้นบาท ณ วนัท่ีท าสัญญา ส่วนท่ีสอง
จ่ายช าระค่าตอบแทนจ านวน 120 ลา้นบาท ณ วนัท่ีท ารายการโอนกรรมสิทธ์ิในยานพาหนะและอุปกรณ์ 
(วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564) และส่วนท่ีเหลือบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน
จริงของธุรกิจท่ีซ้ือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงเดือนกนัยายน 2565 แต่ไม่เกินจ านวน 50 ลา้นบาท ทั้งน้ี  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยบนัทึกผลต่างระหว่างค่าตอบแทนเพื่อซ้ือธุรกิจท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยจ์ านวน 85.86 ลา้นบาท ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใตร้ายการ “ราคาซ้ือธุรกิจท่ี     
สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย”์ อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือกิจการยงัอยู่
ระหว่างการประเมิน โดยบริษทัย่อยคาดว่าจะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ี     
ซ้ือกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย์   
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 110,979 91,104 

ราคาซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ 85,862  
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนเพื่อซ้ือกิจการ 196,841  
หกั: เจา้หน้ีค่าซ้ือกิจการ (46,841)  
เงินสดจ่ายสุทธิ ณ วนัซ้ือกิจการ 150,000  
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 บริษัทย่อยได้บันทึกเจ้าหน้ีค่าซ้ือกิจการ ซ่ึงครบก าหนดช าระในเดือนมกราคม 2566 เป็นหน้ีสิน                       
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เจา้หน้ีค่าซ้ือกิจการ 46,841 46,841 
บวก : ตน้ทุนทางการเงินสะสม 1,238 619 
รวม 48,079 47,460 

ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวด/ปี 619 619 

1.5 นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการก าหนดราคา
ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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 รายการธุรกิจท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)   

 บริษทัยอ่ย  - - 2,006 1,117 
 บริษทัร่วม  24,460 22,617 - - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  66 147 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,526 22,764 2,006 1,117 

เงินปันผลค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 128,634 19,564 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 128,634 19,564 
  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 3.5 2.6 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 1.7 1.0 
เงินปันผลรับ - - 174.5 146.7 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - 42.5 32.0 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 16.1 13.9 - - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ - 1.0 - - 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4.6 109.3 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
  บริษทัยอ่ย  - - 16,992 23,231 
  บริษทัร่วม  4,046 257 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  80,787 110,077 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  84,833 110,334 16,992 23,231 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และการ
เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 
ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2565 

Euroasia Total Logistics (Vietnam) Company Limited บริษทัร่วม 1,421 (7) 1,414 

 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ส่วนท่ีครบ
ก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2565 
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล 

โลจิสติกส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 1,956 - (451) 1,505 - 
บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน 
  โซลูชัน่ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 15,556 10,000 (1,945) 10,000 13,611 

รวม  17,512 10,000 (2,396) 11,505 13,611 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 และ ร้อยละ 4 ต่อปี มีก าหนด     
ช าระคืนภายใน 3 ปี (ปี 2566, ปี 2567 และปี 2568) โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ                  
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินกูย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 
ขาดทุนจาก      

อตัราแลกเปล่ียน 

ส่วนท่ีครบ
ก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2565 

บุคคลธรรมดา 
กรรมการของ
บริษทัยอ่ย 2,337 (493) (28) (1,816) - 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนภายใน 5 ปี (ปี 2568) และ         
ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,003 17,770 7,354 5,502 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 775 270 567 210 
รวม 16,778 18,040 7,921 5,712 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,515 - 1,313 913 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 14,441 22,566 520 114 
   3 - 6 เดือน 65 - - - 
   6 - 12 เดือน 439 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,460 22,566 1,833 1,027 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 880,567 919,680 307,394 318,811 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  505,937 645,887 215,771 249,068 
 3 - 6 เดือน 22,911 16,936 7,946 10,485 
 6 - 12 เดือน 12,843 20,557 7 342 
 มากกวา่ 12 เดือน 22,924 20,126 960 971 
รวม 1,445,182 1,623,186 532,078 579,677 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (36,563) (34,995) (960) (971) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,408,619 1,588,191 531,118 578,706 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,433,079 1,610,757 532,951 579,733 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 173 90 
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,266 44,523 35,144 31,822 
เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย - - 128,634 19,564 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 66 198 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,936 11,527 132 219 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 53,268 56,248 164,083 51,695 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,486,347 1,667,005 697,034 631,428 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

บริษทัยอ่ย 

  
 

ทุนเรียกช าระแลว้ 

 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 

 
 

ราคาทุน 

เงินปันผล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม  
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม  
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม  
2564 

 
2565 

 
2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน 80.0 ลา้นบาท 13.5 ลา้นบาท 99.99 99.99 79,996 13,498 8,822 - 
  โซลูชัน่ จ ากดั         
บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล  122.4 ลา้นบาท 122.4 ลา้นบาท 51.00 51.00 166,216 166,216 - - 
   โลจิสติกส์ จ ากดั         
WICE Logistics 0.7 ลา้นดอลลาร์ 0.7 ลา้นดอลลาร์       
  (Singapore) Pte. Ltd.   สิงคโปร์   สิงคโปร์ 100.00 100.00 413,464 413,464 93,250 74,113 
WICE Logistics 0.8 ลา้นดอลลาร์ 0.8 ลา้นดอลลาร์       
  (Hong Kong) Limited    ฮ่องกง    ฮ่องกง 80.00 80.00 80,412 80,412 72,430 72,576 

รวม     740,088 673,590 174,502 146,689 

 เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 บริษทัฯลงทุนเพิ่มในบริษทัไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชัน่ จ ากดั จ านวน 66.5 ลา้น 
บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 13.5 ลา้นบาท เป็น 80.0 ลา้นบาท โดยการเพิ่มหุน้สามญัจ านวน 66,500 
หุ้น ในราคามูลค่าตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท บริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนแลว้ 33.25 ลา้นบาท ส่วนท่ี
เหลือบนัทึกเป็นเจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   มูลค่าเงินลงทุน  
บริษทัร่วม ทุนเรียกช าระ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
Euroasia Total Logistics 

(Vietnam) Company Limited 
2,125 ลา้นดอง 2,125 ลา้นดอง 40.00 40.00 1,049 799 1,140 1,140 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน     - - (1,140) (1,140) 
รวม     1,049 799 - - 
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6. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 350,387 104,426 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 10,126 1,080 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,317 13,317 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (6,817) (4,206) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (11,969) (2,873) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (256) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 354,788 111,744 

7. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 283,047 137,907 
บวก: ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียระหวา่งงวด 20 - 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย 16 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (20,481) (11,253) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 262,602 126,654 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบอตัราคงท่ี และ MLR และอตัรา
คงท่ี เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ญัญาเงินกูด้งักล่าว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 
เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดเ้บิกวงเงินดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 
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8. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลของกลุ่มบริษทัค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียท่ีประมาณไว ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 33,081 20,805 26,649 8,571 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (2,701) (1,048) (208) (501) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
 งบก ำไรขำดทุน 30,380 19,757 26,441 8,070 

9. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทั
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน 

ซัพพลำยเชน
โซลูช่ัน 

รำยกำรปรับปรุง 
และตัดรำยกำร 
ระหว่ำงกนั รวม 

รำยได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,300 370 366 103 - 2,139 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 14 23 31 1 (53) 16 

รวมรำยได้ 1,314 393 397 104 (53) 2,155 

ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 217 48 59 19 - 343 
รายไดอ่ื้น      11 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย      (26) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (128) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (6) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      194 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (30) 

ก ำไรส ำหรับงวด      164 



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

จัดหำระวำง  
กำรขนส่ง     
ทำงเรือ 

จัดหำระวำง
กำรขนส่ง    
ทำงอำกำศ 

ขนส่งทำงบก
ข้ำมแดน 

ซัพพลำยเชน
โซลูช่ัน 

รำยกำรปรับปรุง 
และตัดรำยกำร 
ระหว่ำงกนั รวม 

รำยได้           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 407 415 356 93 - 1,271 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9 23 25 1 (44) 14 

รวมรำยได้ 416 438 381 94 (44) 1,285 

ผลกำรด ำเนินงำน        
ก ำไรของส่วนงำน 72 78 47 23 - 220 
รายไดอ่ื้น      2 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย      (10) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (89) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (3) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      120 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (20) 

ก ำไรส ำหรับงวด      100 

10. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

10.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษัทได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน ซ่ึงแต่ละสัญญา                
มีมูลค่าตามสญัญาต ่า อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี (31 ธนัวาคม 2564: 1 ถึง 4 ปี) 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเ งินขั้ นต ่ า ท่ีต้อง จ่ ายในอนาคตภายใต้สัญญา เ ช่ า             
ระยะสั้นซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าจ านวน 16.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 18.9 ลา้นบาท) (เฉพาะ
บริษทัฯ: 1.2 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2564: 1.5 ลา้นบาท) ซ่ึงตอ้งช าระภายใน 4 ปี   

10.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรระยะยำว 

 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาบริการหลายสัญญา ภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาดงักล่าวกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการ
รายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมี
ค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวจ านวน 3.5 ลา้นบาท (2564: 1.4 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.6 ลา้นบาท 
2564: 1.0 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาบริการท่ีปรึกษาทางกฎหมายและการเงิน ภายใต้เง่ือนไขตามสัญญาดังกล่าว      
บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญาจ านวน 1.5 ลา้นบาท (2564: 2.5 ลา้นบาท) 
ซ่ึงตอ้งช าระภายใน 1 ปี 

  



…….……………………………....……… 
อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

………….…….………………....……… 
ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 12  

10.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย
จ านวนรวม 24 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯจ านวน 3 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2564: 25 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ
จ านวน 2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัส าหรับงานบริหารจดัการคลงัสินคา้ และจ านวน 0.8 ลา้น
เหรียญสิงคโปร์ (31 ธนัวาคม 2564: 0.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) เพื่อค ้าประกนัภาระผูกพนัทางปฎิบติักบัสาย
การบิน 

11.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

11.1 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก   
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาทคิดเป็นจ านวน 149.9 ลา้นบาท          
โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

11.2 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
มีมติดงัต่อไปน้ี 

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                       
31 มีนาคม 2565 ในอตัราหุ้นละ 4.43 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54.28 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษทัย่อยได้
พิจารณาจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.85 ลา้นบาท 

- อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัยอ่ยเพื่อพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

ก) อนุมติัการแปรสภาพบริษทัจากบริษทัจ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยบริษทัย่อยจะส้ินสภาพ   
จากการเป็นบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

ข) อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท และเพิ่มจ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 

ค) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 116 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มจ านวน 232 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

ง) อนุมติัการน าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยจ านวน 476,896,658 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท         เขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

12. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
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