
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่ง

กาลแบบยอ่ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทาง

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน

การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4 เก่ียวกบัการท่ีบริษทัยอ่ยทาํรายการซ้ือกิจการ

ขนส่ง ซ่ึงมีผลต่างระหวา่งค่าตอบแทนเพือ่ซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์าํนวน 85.86 ลา้นบาท 

ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือกิจการยงัอยู่ระหวา่งประเมิน โดยคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลา 1 ปี ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2565 



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 778,878               428,548               398,456                  126,343            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 1,460,549            1,667,005            696,029                  631,428            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                          1,421                   11,053                    8,472                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 275,931               410,672               263,850                  395,808            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 68,012                 64,372                 19,546                    20,293              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,583,370            2,572,018            1,388,934               1,182,344         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 2,881                   2,874                   2,000                      2,000                

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั  

   - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                          -                           11,111                    9,040                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                          -                           740,088                  673,590            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 1,263                   799                      -                              -                        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 346,764               350,387               109,697                  104,426            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 149,726               99,753                 28,611                    29,325              

ค่าความนิยม 139,842               139,842               -                              -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 230,194               236,672               4,228                      4,470                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,823                   692                      4,870                      6,053                

ราคาซือธุรกิจทีสูงกวา่มูลค่าสินทรัพย์ 1.4 85,862                 85,862                 -                              -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 8,574                   6,545                   1,773                      1,982                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 970,929               923,426               902,378                  830,886            

รวมสินทรัพย์ 3,554,299            3,495,444            2,291,312               2,013,230         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ) (กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 52,724                 7,876                   -                              -                        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2 1,110,247            1,280,219            427,399                  422,175            

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 2 1,336                   2,170                   -                              -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 7 82,001                 81,890                 45,012                    45,012              

เจา้หนีค่าซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 78,329                 68,786                 111,577                  68,786              

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 48,243                 30,135                 4,967                      1,323                

เจา้หนีค่าซือกิจการ 1.4 48,705                 -                           -                              -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 83,824                 101,368               51,317                    65,993              

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน -                          127                      -                              127                   

หนีสินหมุนเวยีนอืน 36,948                 51,997                 32,662                    37,748              

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,542,357            1,624,568            672,934                  641,164            

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 160,152               201,157               70,389                    92,895              

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                          167                      -                              -                        

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 99,618                 59,328                 23,126                    17,296              

เจา้หนีค่าซือกิจการ 1.4 -                          47,460                 -                              -                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 29,569                 27,535                 25,439                    24,136              

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 37,267                 33,150                 -                              -                        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 326,606               368,797               118,954                  134,327            

รวมหนีสิน 1,868,963            1,993,365            791,888                  775,491            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ) (กรรมการ)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 325,950               325,950               325,950                  325,950            

   ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 325,950               325,950               325,950                  325,950            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 347,779               347,779               347,779                  347,779            

ส่วนเกินทุนจาการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,598                   5,598                   -                              -                        

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (90,077)                (90,077)                -                              -                        

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32,595                 32,595                 32,595                    32,595              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 858,370               680,060               793,100                  531,415            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (6,608)                  (4,156)                  -                              -                        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,473,607            1,297,749            1,499,424               1,237,739         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 211,729               204,330               -                              -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,685,336            1,502,079            1,499,424               1,237,739         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,554,299            3,495,444            2,291,312               2,013,230         

-                          -                           -                              -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ) (กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 2,044,816         1,698,683         1,136,561         702,906            

เงินปันผลรับ 2 -                       -                       -                       3,617               

รายไดอื้น 18,120              7,599               4,561               8,444               

รวมรายได้ 2,062,936         1,706,282         1,141,122         714,967            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 2 1,691,044         1,397,192         925,080            561,463            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 42,238              33,687              33,911              28,842              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 85,645              107,830            27,486              25,413              

รวมค่าใช้จ่าย 1,818,927         1,538,709         986,477            615,718            

กาํไรจากการดาํเนินงาน 244,009            167,573            154,645            99,249              

รายไดท้างการเงิน 833                  55                    452                  180                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 164                  172                  -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

   สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 405                  (312)                 405                  498                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการลดมูลค่าของเงินลงทุนใน

   ตราสารหนี (34)                   230                  (34)                   218                  

ตน้ทุนทางการเงิน (6,216)              (4,483)              (1,782)              (1,283)              

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 239,161            163,235            153,686            98,862              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (52,709)            (35,230)            (36,704)            (18,740)            

กาํไรสําหรับงวด 186,452            128,005            116,982            80,122              

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 170,493            111,415            116,982            80,122              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,959              16,590              

186,452            128,005            

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.26                 0.17                 0.18                 0.12                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 186,452            128,005            116,982            80,122              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,265               (486)                 -                       -                       

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 51                    -                       -                       -                       

รายการทีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,316               (486)                 -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 1,316               (486)                 -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 187,768            127,519            116,982            80,122              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 171,144            110,590            116,982            80,122              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16,624              16,929              

187,768            127,519            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 4,199,777         2,983,962         2,324,678         1,106,192         

เงินปันผลรับ 2, 4 -                       -                       174,502            150,306            

รายไดอื้น 29,008              9,684               11,830              15,323              

รวมรายได้ 4,228,785         2,993,646         2,511,010         1,271,821         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 2 3,503,176         2,463,158         1,917,606         884,179            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 79,625              54,486              64,927              45,833              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 202,661            185,904            51,780              52,261              

รวมค่าใช้จ่าย 3,785,462         2,703,548         2,034,313         982,273            

กาํไรจากการดาํเนินงาน 443,323            290,098            476,697            289,548            

รายไดท้างการเงิน 1,377               158                  688                  246                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 476                  664                  -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

   สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 644                  (505)                 644                  (505)                 

กาํไรจากการขายและการลดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี 273                  523                  273                  499                  

ตน้ทุนทางการเงิน (12,535)            (7,893)              (3,557)              (2,594)              

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 433,558            283,045            474,745            287,194            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (83,089)            (54,987)            (63,145)            (26,810)            

กาํไรสําหรับงวด 350,469            228,058            411,600            260,384            

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 328,225            193,010            411,600            260,384            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 22,244              35,048              

350,469            228,058            

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.50                 0.30                 0.63                 0.40                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 350,469            228,058            411,600            260,384            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,995)              6,644               -                       -                       

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11)                   -                       -                       -                       

รายการทีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,006)              6,644               -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (2,006)              6,644               -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 348,463            234,702            411,600            260,384            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 325,773            199,205            411,600            260,384            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 22,690              35,497              

348,463            234,702            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนเกินทุน ส่วนตาํกว่าทุน ผลต่างจากการ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

จากการรวม จากการเปลียนแปลง แปลงค่างบการเงนิ เบ็ดเสร็จอืน รวม รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ จดัสรรแลว้ - ทีเป็นเงินตรา จากเงนิลงทุน องคป์ระกอบอืน ผูถื้อหุน้ของ ควบคุม รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 325,950                  347,779          5,598                      (51,418)                 32,595                    238,841                  (22,301)                         -                                       (22,301)                  877,044                  98,560                    975,604                  

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                      -                              -                            -                             193,010                  -                                    -                                       -                             193,010                  35,048                    228,058                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                      -                              -                            -                             (449)                       6,644                             -                                       6,644                      6,195                      449                         6,644                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                      -                              -                            -                             192,561                  6,644                             -                                       6,644                      199,205                  35,497                    234,702                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                             -                      -                              -                            -                             (91,226)                  -                                    -                                       -                             (91,226)                  (18,144)                  (109,370)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 325,950                  347,779          5,598                      (51,418)                 32,595                    340,176                  (15,657)                         -                                       (15,657)                  985,023                  115,913                  1,100,936               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 -                             -                      -                              -                            -                             328,225                  -                                    -                                       -                             328,225                  22,244                    350,469                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                      -                              -                            -                             -                             (2,441)                           (11)                                   (2,452)                    (2,452)                    446                         (2,006)                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                      -                              -                            -                             328,225                  (2,441)                           (11)                                   (2,452)                    325,773                  22,690                    348,463                  

การเพิมทุนระหว่างงวด -                             -                      -                              -                            -                             -                             -                                    -                                       -                             -                             2,817                      2,817                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                             -                      -                              -                            -                             (149,915)                -                                    -                                       -                             (149,915)                (18,108)                  (168,023)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 325,950                  347,779          5,598                      (90,077)                 32,595                    858,370                  (6,628)                           20                                     (6,608)                    1,473,607               211,729                  1,685,336               

-                         -                  -                          -                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)  

รวม

ทุนทีออกและ จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 325,950                 347,779                 32,595                   138,536                 844,860                 

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             260,384                 260,384                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             260,384                 260,384                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                             -                             -                             (91,226)                  (91,226)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 325,950                 347,779                 32,595                   307,694                 1,014,018              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 325,950                 347,779                 32,595                   531,415                 1,237,739              

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             411,600                 411,600                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             411,600                 411,600                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                             -                             -                             (149,915)                (149,915)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 325,950                 347,779                 32,595                   793,100                 1,499,424              

-                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

อารยา คงสุนทร ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ) (กรรมการ)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 433,558             283,045             474,745             287,194             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 51,965               31,320               7,849                 8,041                 

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (โอนกลบั) 4,690                 30,553               (13)                    710                    

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,635                 19                      3,505                 -                        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสัญญาเช่า 222                    -                        -                        -                        

   กาํไรจากการขายตราสารหนี (921)                  (769)                  (921)                  (769)                  

   มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีลดลง 648                    246                    648                    270                    

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (476)                  (664)                  -                        -                        

   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,035                 2,848                 1,303                 2,525                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขึน 6,939                 (7,190)               7,797                 (6,134)               

   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลคา่ตราสารอนุพนัธ์ (644)                  505                    (644)                  505                    

   รายไดท้างการเงิน (1,377)               (158)                  (688)                  (246)                  

   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (174,502)           (150,306)           

   ตน้ทุนทางการเงิน 12,535               7,893                 3,557                 2,594                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 515,809             347,648             322,636             144,384             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 217,301             (388,666)           61,623               (226,016)           

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 3,698                 (2,706)               916                    (115)                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (3,641)               768                    747                    201                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,029)               (2,469)               209                    4                        

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (181,188)           279,932             (5,693)               144,387             

   หนีสินหมุนเวียนอืน (15,048)             6,168                 (5,086)               4,904                 

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                        1,494                 -                        -                        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 534,902             242,169             375,352             67,749               

   จ่ายภาษีเงินได้ (101,647)           (29,006)             (76,637)             (11,258)             

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 433,255             213,163             298,715             56,491               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน (7)                      -                        -                        -                        

เงินลงทุนในตราสารหนีลดลง -                        100                    -                        100                    

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน)  -                        (1,414)               -                        903                    

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                        -                        (10,000)             (20,000)             

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,431                 -                        5,348                 1,111                 

ซืออุปกรณ์ (22,489)             (29,603)             (2,001)               (1,594)               

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (949)                  (1,174)               (728)                  -                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 7,707                 -                        701                    -                        

ลงทุนเพิมในบริษทัยอ่ย -                        -                        (33,250)             -                        

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารหนี (723,842)           (243,000)           (723,842)           (243,000)           

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี 855,674             288,705             855,674             288,705             

เงินสดรับจากดอกเบีย 1,377                 158                    688                    246                    

เงินสดรับจากเงินปันผล -                        -                        59,149               55,081               

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 118,902             13,772               151,739             81,552               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 52,102               14,405               -                        -                        

เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาวจากธนาคาร -                        30,000               -                        -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั (1,107)               (785)                  -                        -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร (7,815)               -                        -                        -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (40,962)             (16,202)             (22,506)             (10,002)             

เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน -                        (75)                    -                        -                        

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (27,321)             (9,972)               (4,589)               (2,998)               

จ่ายดอกเบีย (7,093)               (6,388)               (1,670)               (806)                  

จ่ายเงินปันผล (167,683)           (109,370)           (149,576)           (91,226)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (199,879)           (98,387)             (178,341)           (105,032)           

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิมขึน (ลดลง) (1,948)               4,362                 -                        -                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 350,330             132,910             272,113             33,011               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 428,548             263,334             126,343             61,944               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 778,878             396,244             398,456             94,955               

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร

(กรรมการ)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ไวส์ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไมใ่ช่เงินสดประกอบดว้ย

   เงินปันผลคา้งรับ -                        -                        115,353             95,225               

   เงินคา้งจ่ายคา่ซืออุปกรณ์ 821                    546                    110                    546                    

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินสัญญาเช่าเพิมขึน 84,443               59,249               13,750               1,158                 

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,317               -                        13,317               -                        

   เงินปันผลคา้งจ่าย 339                    17,108               339                    324                    

   ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่ายเพิมขึน 5,442                 9,504                 1,888                 9,504                 

   เจา้หนีคา่หุน้เพมิทุน - บริษทัยอ่ย -                        -                        33,248               -                        

   ลูกหนีคา่หุน้เพมิทุน - บริษทัยอ่ย 2,817                 -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

อารยา คงสุนทร

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ชูเดช คงสุนทร
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลํา เนา                    

ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศ                

ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก ขนส่งทางบกขา้มแดน และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ รวมถึงบริการ

คลงัสินคา้และเป็นตวัแทนออกของด้านพิธีการศุลกากรให้กับผูน้ําเขา้ ผูส่้งออก ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน         

ของบริษทัฯอยูท่ี่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                      

ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอ             

คร้ังล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนํา เสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้ข้อมูล              

ทางการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการ             

ตามกฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาอังกฤษแปลจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล                

ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 
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1.4 การซ้ือกจิการ 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั) ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั ยโูรเอเชีย ทรานสปอร์ต จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเข้าซ้ือกิจการขนส่งซ่ึงรวมถึงยานพาหนะและอุปกรณ์ และการรับโอนพนักงานจาก 

บริษทั ครอส เอเชีย บอร์เดอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยในมูลค่า 

200 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซ้ือขายยานพาหนะและอุปกรณ์กบั บริษทั ครอส เอเชีย 

บอร์เดอร์ โลจิสติกส์ จํากัด โดยในสัญญาระบุว่าการซ้ือกิจการดังกล่าวจะจ่ายค่าตอบแทนจํานวน                 

200 ลา้นบาท โดยส่วนแรกบริษทัย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนจาํนวน 30 ลา้นบาท ณ วนัท่ีทาํสัญญา ส่วนท่ีสอง

จ่ายชาํระค่าตอบแทนจาํนวน 120 ลา้นบาท ณ วนัท่ีทาํรายการโอนกรรมสิทธ์ิในยานพาหนะและอุปกรณ์ 

(วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564) และส่วนท่ีเหลือบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้น

จริงของธุรกิจท่ีซ้ือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงเดือนกนัยายน 2565 แต่ไม่เกินจาํนวน 50 ลา้นบาท ทั้งน้ี  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยบนัทึกผลต่างระหวา่งค่าตอบแทนเพื่อซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยจ์าํนวน 85.86 ลา้นบาท ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้รายการ “ราคาซ้ือธุรกิจท่ี     

สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย”์ อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือกิจการยงัอยู่

ระหว่างการประเมิน โดยบริษทัย่อยคาดว่าจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ี     

ซ้ือกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรมและมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย ์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 ซ่ึงครบกําหนดชําระในเดือนมกราคม 2566 เป็นหน้ีสิน                       

ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เจา้หน้ีค่าซ้ือกิจการ 46,841 46,841 

บวก : ตน้ทุนทางการเงินสะสม 1,864 619 

รวม 48,705 47,460 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับงวด/ปี 1,245 619 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน            

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัในนโยบายการกาํหนดราคา

ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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 รายการธุรกิจท่ีสําคญัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         

รายไดจ้ากการให้บริการ - - 3.5 3.4 - - 7.0 6.0 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการอ่ืน - - 1.3 1.0 - - 3.0 2.0 

เงินปันผลรับ - - - 3.6 - - 174.5 150.3 

ตน้ทุนการให้บริการ - - 27.5 26.6 - - 70.0 58.6 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม         

รายไดจ้ากการให้บริการ 16.9 15.4 - - 33.0 29.3 - - 

ตน้ทุนการให้บริการ 0.2 1.4 - - 0.2 2.4 - - 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ตน้ทุนการให้บริการ 0.3 121.3 - - 0.4 230.6 - - 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   

 บริษทัยอ่ย  - - 3,001 1,117 

 บริษทัร่วม  20,983 22,617 - - 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและกรรมการ)  4,410 147 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,393 22,764 3,001 1,117 

เงินปันผลค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 115,352 19,564 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 115,352 19,564 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั    

  บริษทัยอ่ย  - - 17,202 23,231 

  บริษทัร่วม  556 257 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  23,884 110,077 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  24,440 110,334 17,202 23,231 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และการ

เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินให้กูยื้ม 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 ลดระหว่างงวด 

กาํไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยน 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 

Euroasia Total Logistics (Vietnam) Company Limited บริษทัร่วม 1,421 (1,431) 10 - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้ม 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 

ลดลง 

ระหว่างงวด 

ส่วนท่ีครบ

กาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล      

โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย 1,956 - (903) (1,053) - 

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน

โซลูชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย 15,556 10,000 (4,445) (10,000) 11,111 

รวม  17,512 10,000 (5,348) (11,053) 11,111 

เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 และ ร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนด     

ชาํระคืนภายใน 3 ปี (ปี 2566, ปี 2567 และปี 2568) โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ                  

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินกูยื้ม 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 

ลดลง 

ระหว่างงวด 

ขาดทุนจาก      

อตัราแลกเปลี่ยน 

ส่วนท่ีครบ

กาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 

บุคคลธรรมดา 

กรรมการของ

บริษทัยอ่ย 2,337 (1,107) 106 (1,336) - 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี (ปี 2568) และ         

ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,832 26,948 14,588 9,645 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 468 770 342 631 

รวม 36,300 27,718 14,930 10,276 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 62,525 51,205 21,942 15,147 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,243 1,040 909 841 

รวม 63,768 52,245 22,851 15,988 
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 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,530 - 1,667 913 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 16,428 22,566 523 114 

   3 - 6 เดือน - - - - 

   6 - 12 เดือน 96 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,054 22,566 2,190 1,027 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 791,086 919,680 317,350 318,811 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  493,122 645,887 217,162 249,068 

 3 - 6 เดือน 41,745 16,936 7,595 10,485 

 6 - 12 เดือน 3,473 20,557 19 342 

 มากกว่า 12 เดือน 35,889 20,126 959 971 

รวม 1,365,315 1,623,186 543,085 579,677 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (39,686) (34,995) (958) (971) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,325,629 1,588,191 542,127 578,706 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,346,683 1,610,757 544,317 579,733 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 - 811 90 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 72,092 44,523 35,220 31,822 

เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย - - 115,352 19,564 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,337 198 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,435 11,527 329 219 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 113,866 56,248 151,712 51,695 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,460,549 1,667,005 696,029 631,428 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

บริษทัยอ่ย 

  

 

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

 

 

ราคาทุน 

เงินปันผล 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

30 มิถุนายน 

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 3,617 

  โซลูชัน่ จาํกดั         

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล  122.4 ลา้นบาท 122.4 ลา้นบาท 51.00 51.00 166,216 166,216 - - 

   โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)         

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     740,088 673,590 174,502 150,306 

บริษทั ไวส์ ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 บริษทัฯลงทุนเพิ่มในบริษทัไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชัน่ จาํกดั จาํนวน 66.5 ลา้น 

บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 13.5 ลา้นบาท เป็น 80.0 ลา้นบาท โดยการเพิ่มหุน้สามญัจาํนวน 66,500 

หุ้น ในราคามูลค่าตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนแลว้ 33.25 ลา้นบาท ส่วนท่ี

เหลือบนัทึกเป็นเจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล                  

โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติอนุมติั ดงัน้ี 

ก) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทาํให้

จํานวนหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เพิ่มจากเดิมจํานวน 

12,244,898 หุ้น เป็น 244,897,960 หุ้น โดยบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) ได้        

จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 122,448,980 บาท (หุ้นสามญั 244,897,960 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท) เป็น 238,448,329 บาท (หุน้สามญั 476,896,658 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public offering) โดยบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   มูลค่าเงินลงทุน  

บริษทัร่วม ทุนเรียกชาํระ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 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 1,263 799 1,140 1,140 

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

รวม     1,263 799 - - 

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 350,387 104,426 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 21,667 1,891 

รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,317 13,317 

ตดัจาํหน่าย/จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ                           

ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย/จาํหน่าย 

(14,342) (4,206) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (23,621) (5,731) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (644) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 346,764 109,697 

7. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 283,047 137,907 

บวก: ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียระหวา่งงวด 36 - 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย 32 - 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (40,962) (22,506) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 242,153 115,401 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบอตัราคงท่ี และ MLR และอตัรา

คงท่ี เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ

ในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 

เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดเ้บิกวงเงินดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

8. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลของกลุ่มบริษทัคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณด้วย

อตัราภาษีเฉล่ียท่ีประมาณไว ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 50,076 33,948 35,313 18,853 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     

  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     

   ผลแตกต่างชัว่คราว 2,633 1,282 1,391 (113) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 

 งบกําไรขาดทุน 52,709 35,230 36,704 18,740 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 83,157 54,753 61,962 27,424 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     

  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     

   ผลแตกต่างชัว่คราว (68) 234 1,183 (614) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 

 งบกําไรขาดทุน 83,089 54,987 63,145 26,810 



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น 

 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

2565     

เงินปันผลประจาํปี 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 

  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 149.92 0.23 13 พฤษภาคม 2565 

2564     

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 91.23 0.14 19 พฤษภาคม 2564 

10. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทั

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี               

30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

จัดหาระวาง  

การขนส่ง     

ทางเรือ 

จัดหาระวาง

การขนส่ง    

ทางอากาศ 

ขนส่งทางบก

ข้ามแดน 

ซัพพลายเชน

โซลูช่ัน 

รายการปรับปรุง 

และตัดรายการ 

ระหว่างกัน รวม 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,229 401 289 96 - 2,015 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 20 31 29 2 (52) 30 

รวมรายได้ 1,249 432 318 98 (52) 2,045 

ผลการดําเนินงาน        

กําไรของส่วนงาน 241 79 29 5 - 354 

รายไดอ่ื้น      18 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (12) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร      (115) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (6) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      239 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (53) 

กําไรสําหรับงวด      186 

 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

จัดหาระวาง  

การขนส่ง     

ทางเรือ 

จัดหาระวาง

การขนส่ง    

ทางอากาศ 

ขนส่งทางบก

ข้ามแดน 

ซัพพลายเชน

โซลูช่ัน 

รายการปรับปรุง 

และตัดรายการ 

ระหว่างกัน รวม 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 719 423 437 108 - 1,687 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 8 22 27 1 (47) 11 

รวมรายได้ 727 445 464 109 (47) 1,698 

ผลการดําเนินงาน        

กําไรของส่วนงาน 132 79 73 17 - 301 

รายไดอ่ื้น      8 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (11) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร      (130) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (5) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      163 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (35) 

กําไรสําหรับงวด      128 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

จัดหาระวาง  

การขนส่ง     

ทางเรือ 

จัดหาระวาง

การขนส่ง    

ทางอากาศ 

ขนส่งทางบก

ข้ามแดน 

ซัพพลายเชน

โซลูช่ัน 

รายการปรับปรุง 

และตัดรายการ 

ระหว่างกัน รวม 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,529 771 655 199 - 4,154 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 34 54 60 3 (105) 46 

รวมรายได้ 2,563 825 715 202 (105) 4,200 

ผลการดําเนินงาน        

กําไรของส่วนงาน 463 137 73 24 - 697 

รายไดอ่ื้น      29 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (22) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร      (258) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (13) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      433 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (83) 

กําไรสําหรับงวด      350 

 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

จัดหาระวาง  

การขนส่ง     

ทางเรือ 

จัดหาระวาง

การขนส่ง    

ทางอากาศ 

ขนส่งทางบก

ข้ามแดน 

ซัพพลายเชน

โซลูช่ัน 

รายการปรับปรุง 

และตัดรายการ 

ระหว่างกัน รวม 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,126 838 793 201 - 2,958 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 17 45 52 2 (91) 25 

รวมรายได้ 1,143 883 845 203 (91) 2,983 

ผลการดําเนินงาน        

กําไรของส่วนงาน 204 157 120 40 - 521 

รายไดอ่ื้น      10 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย      (21) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร      (219) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (8) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      283 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (55) 

กําไรสําหรับงวด      228 

11. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

11.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์สํานักงาน ซ่ึงแต่ละสัญญา                

มีมูลค่าตามสัญญาตํ่า อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี (31 ธนัวาคม 2564: 1 ถึง 4 ปี) 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2565 กลุ่มบริษัทมีจํานวนเ งินขั้ นตํ่ า ท่ีต้อง จ่ายในอนาคตภายใต้สัญญา เ ช่ า             

ระยะสั้ น ซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่ าจํานวน 19.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม  2564: 18.9 ล้านบาท )          

(เฉพาะบริษทัฯ: 2.5 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2564: 1.5 ลา้นบาท) ซ่ึงตอ้งชาํระภายใน 4 ปี   

11.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาบริการหลายสัญญา ภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาดงักล่าวกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการ

รายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวจาํนวน 2.9 ล้านบาท และ 6.4 ล้านบาท ตามลาํดับ (2564:       

2.0 ลา้นบาท และ 3.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั) (เฉพาะบริษทัฯ: 2.1 ลา้นบาท และ 2.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 2564: 

0.9 ลา้นบาท และ 1.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 บริษัทย่อยได้ทําสัญญาบริการท่ีปรึกษาทางกฎหมายและการเงิน ภายใต้เง่ือนไขตามสัญญาดังกล่าว      

บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญาจํานวน 0.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม          

2564: 2.5 ลา้นบาท) ซ่ึงตอ้งชาํระภายใน 1 ปี 

  



…….……………………………....……… 

อารยา คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

………….…….………………....……… 

ชูเดช คงสุนทร 

(กรรมการ) 

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ

ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

คํ้าประกนัสาํหรับ สกุลเงิน 2565 2564 2565 2564 

บริหารจดัการคลงัสินคา้ บาท 3.4 3.5 2.0 2.0 

 ริงกิตมาเลเซีย 0.2 0.2 - - 

การปฎิบติังานกบัสายการบิน ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ 0.8 0.8 - - 

12. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
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