บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับปี
สิ้ นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รั บ ผิดชอบของผู้ส อบบัญชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มี ค วามเป็ นอิ ส ระจากกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ตามข้อ กําหนดจรรยาบรรณของผู ป้ ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ที่ ก ําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสําคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ างๆ ที่ มี นั ย สําคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู ป้ ระกอบวิ ช าชี พ ของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
การด้ อยค่ าของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ค่ าเช่ าที่ ดิ น จ่ ายล่ ว งหน้ า ค่ าความนิ ย ม
และสิ นทรั พ ย์ ไม่ มีตัวตนอื่น-ความสั ม พันธ์ กับลูกค้ าในงบการเงินรวมและการด้ อยค่ าของเงินลงทุ นในบริ ษัทย่ อยใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 10 12 และ 13
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
วิธีที่ใช้ ในการตรวจสอบ
จากผลกระทบจากปั ญ หาการทํา ประมงที่ ผิ ด กฎหมาย วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้
ขาดการรายงาน และขาดการควบคุ ม (Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing Problems: IUU) ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้  การทํา ความเข้า ใจและการประเมิ น กระบวนการ
ผูผ้ ลิ ตอาหารทะเลแปรรู ปเพื่อส่ งออกในประเทศไทยยังคง
จัด ทํา งบประมาณของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท เพื่ อ
ระดับวัตถุดิบคงเหลือสําหรับเตรี ยมการผลิตอยูใ่ นระดับตํ่า
ประเมิ น ความเหมาะสมของหลัก การและวิ ธี การที่
อี กทั้งบริ ษทั ย่อยทางตรงและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมบางแห่ ง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้ในการระบุขอ้ บ่งชี้ การด้อยค่า
ดําเนินงานอยูใ่ นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสู ง ซึ่ งมีผลต่อส่ วนงาน
และการประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์
การให้บริ การ รับฝากและบริ หารจัดการคลังสิ นค้าในส่ วน
ของสิ นค้าควบคุ มอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งและธุ รกิจบริ หาร
จัดการสิ นทรัพย์ภายใต้ส่วนงานอื่ นๆ ส่ งผลให้บริ ษทั ย่อย  การทดสอบความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์แ ละข้า พเจ้า ได้ป รึ กษา
ทางตรงและบริ ษ ัท ย่อ ยทางอ้อ มที่ ด าํ เนิ น ธุ รกิ จดังกล่ าวมี
รายได้ลดลงและ/หรื อมี ผลขาดทุ น จากการดําเนิ น งาน ซึ่ ง
ผู ้เชี่ ย วชาญด้ า นการประเมิ น ราคาของเคพี เอ็ ม จี
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณาว่าปั จจัยเหล่านี้ เป็ นข้อบ่งชี้
ในการพิ จ ารณาความเหมาะสมของอัต ราคิ ด ลดที่
การด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้
และอุ ป กรณ์ ค่ า เช่ า ที่ ดิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า ค่ าความนิ ยม และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่ น–ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่ เกี่ ยวข้อง  ประเมิ น ความเหมาะสมของข้อ สมมติ ห ลัก ที่ ใช้ใ น
กับ ส่ ว นงานที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ในงบการเงิ น รวม และ
การประเมิ น มู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น โดยอ้างอิ ง
จากข้อมู ลภายในและภายนอก แผนการดําเนิ นงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตที่ผา่ นมา
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การด้ อยค่ าของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ค่ าเช่ าที่ ดิ น จ่ ายล่ ว งหน้ า ค่ าความนิ ย ม
และสิ นทรั พ ย์ ไม่ มีตัวตนอื่น-ความสั ม พันธ์ กับลูกค้ าในงบการเงินรวมและการด้ อยค่ าของเงินลงทุ นในบริ ษัทย่ อยใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 10 12 และ 13
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
วิธีที่ใช้ ในการตรวจสอบ
 ในส่ ว นของอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ซึ่ งมี
ใน ก ารป ระเมิ น ก ารด้ อ ยค่ าข อ งสิ น ท รั พ ย์ ดั ง ก ล่ าว
การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก
ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ข้าพเจ้าได้ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอก
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของเคพี เอ็ ม จี ใ นการประเมิ น ความเหมาะสมของ
โดยวัด มู ล ค่ าจากมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์หั ก ต้น ทุ น
ในการจําหน่ ายและมู ลค่าจากการใช้งานของสิ นทรัพย์ ซึ่ ง
ข้อ สมมติ ห ลัก และการคํา นวณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะ
ในการวัดมูลค่าจากการใช้งาน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ใช้
ได้รั บ คื น ตามที่ ร ะบุ อ ยู่ในรายงานของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ดุ ล ยพิ นิ จในการประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่
ภายนอกของกลุ่ ม บริ ษัท นอกจากนี้ ข้ า พเจ้า ได้
คาดว่า จะได้รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ าว การประมาณการ
ประเมินความรู ้ ความสามารถและความเที่ ยงธรรม
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับขึ้นอยูก่ บั ข้อสมมติหลัก
ของผู ้ เ ชี่ ยวชาญ ภายน อกของกลุ่ ม บริ ษั ท และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจี
การประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนต้องอาศัยดุลยพินิจ
และมี ความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ดังนั้น ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จึงพิจารณาว่าเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สัง เกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้อ 25 ซึ่ งได้อธิ บายถึ งค่ าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บ ริ การ
ที่ถูกเรี ยกเก็บเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องนี้
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ น ของข้าพเจ้าต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งข้อ มู ล อื่ น และข้าพเจ้าไม่ ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ที่ ได้รับ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมู ลอื่ น มี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ใ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามี สาระสําคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง












ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยง
ที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุ จริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ น ต่อความมี ป ระสิ ท ธิ ผลของการควบคุ ม ภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อ สรุ ป ว่ามี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อ งกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้าถึ ง
การเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้อง
หยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบ ที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกําหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้ค าํ รั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แ ลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติต ามข้อ กําหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัยสําคัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7816
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

สิ นทรัพ ย์

31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2559

31 ธันวาคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2558

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558

1 มกราคม
2558

(บาท)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
เงินลงทุนชัว่ คราว
6
ลูกหนี้การค้า
4, 7
ลูกหนี้อื่น
4, 8
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
4
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต
ให้ดาํ เนินการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

32
9
10
6
4
11
12
12, 13
12
12
12

รวมสิ นทรัพ ย์

259,837,520
238,629,500
340,450,528
139,603,193
9,114,072

190,991,319
174,848,300
341,893,440
67,579,235
-

201,917,697
307,006,379
46,128,050
-

54,795,788
238,629,500
69,221,262
176,008,986
432,000,000
9,114,072

29,419,814
174,848,300
75,748,083
127,141,327
239,800,000
-

18,520,544
84,196,729
8,602,853
2,601,254
-

4,428,823
1,212,187
37,919,100
1,031,194,923

1,844,403
27,610,189
804,766,886

21,882,264
20,597,017
597,531,407

10,428,823
20,753,171
1,010,951,602

447,662
647,405,186

744,709
114,666,089

35,081,037
11,326,200
75,853,140
93,026,677

25,194,123
11,790,682
515,540
46,700,290

24,897,558
5,685,899
515,540
-

20,280,631
1,438,934,623
75,504,000
135,026,677

12,092,916
1,228,134,623
78,700,290

11,976,526
1,058,634,623
42,800,000

310,689,773
905,966,790
2,572,999,274
58,994,211
20,006,435
98,620,357
69,901,499
34,355,761
4,286,821,154

324,362,174 239,867,206
840,409,768 843,829,113
2,661,767,102 2,566,541,837
60,385,098
62,010,953
20,006,435
20,006,435
103,900,600 112,710,774
46,852,154
51,678,415
36,014,254
29,138,258
4,177,898,220 3,956,881,988

310,689,773
99,909,424
25,952,176
36,566,860
48,044,528
2,190,908,692

324,362,174
109,069,845
22,923,225
12,493,258
47,284,468
1,835,060,799

239,867,206
115,351,285
24,946,807
12,358,685
16,684,672
1,522,619,804

5,318,016,077

4,982,665,106 4,554,413,395

3,201,860,294

2,482,465,985

1,637,285,893

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2559

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หุ น้ กู ้
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่าค้างจ่ายระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2558

1 มกราคม
2558
(บาท)

31 ธันวาคม
2559

14
4, 15
4, 16

115,662,453
185,082,898
138,458,586

87,663,893
167,680,483
119,833,219

507,278,934
137,723,286
176,201,251

57,628,991
39,607,678

14

350,771,421
-

373,730,944
-

611,114,308
250,000,000

8,943,021
-

4, 14
14
17

14
14
4, 14
14

3,000,000

-

-

-

31 ธันวาคม
2558

52,049,994
18,587,317
-

-

1 มกราคม
2558

353,231,187
64,639,032
52,915,974
30,000,000
250,000,000

-

13,845,902
2,492,672
71,755,089
25,447,366
906,516,387

12,729,012
31,204,727
15,718,608
9,048,235
57,000,000
57,000,000
11,465,239
13,035,656
845,821,398 1,792,606,397

1,096,511
71,755,089
5,692,381
184,723,671

1,433,482
5,495,519
57,000,000
3,109,715
137,676,027

5,668,538
57,000,000
3,654,167
817,108,898

500,000,000
1,130,627,110
21,000,000
58,841,913
25,546,435
27,013,690
28,296,065
7,587,586
1,798,912,799

1,331,781,151 1,321,181,653
16,000,000
62,263,158
61,806,931
19,142,654
11,606,802
30,713,484
35,479,530
23,078,091
22,824,933
7,748,302
10,233,361
1,490,726,840 1,463,133,210

500,000,000
89,451,812
1,260,540
6,682,672
2,888,138
600,283,162

1,174,841
4,973,154
2,888,138
9,036,133

1,435,089
4,105,679
2,888,138
8,428,906

2,705,429,186

2,336,548,238 3,255,739,607

785,006,833

146,712,160

825,537,804

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2559

31 ธันวาคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2558

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558

1 มกราคม
2558

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยด้วย
การแลกหุ น้
ส่ วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุ รกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ลดลงจากเงินปั นผลจ่ายจาก
กําไรสะสมที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้าง
ธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

18

18, 19

510,000,000
509,999,972
1,335,829,590

300,000,000
300,000,000
1,335,829,590

300,000,000
240,000,000
109,081,206

510,000,000
509,999,972
1,335,829,590

300,000,000
300,000,000
1,335,829,590

300,000,000
240,000,000
109,081,206

19

390,969,319

390,969,319

390,969,319

390,969,319

390,969,319

390,969,319

19

421,459,177

421,459,177

421,459,177

19

(154,629,286)
3,241,598

(101,068,012)
3,241,598

(41,615,962)
3,241,598

3,241,598

3,241,598

3,241,598

19

92,328,667
74,475,000
38,503,950
41,666,667
(38,613,683) 170,702,748
77,739,487
133,126,972
2,017,456
16,232
(480,534)
2,019,343
2,562,602,810 2,595,625,652 1,238,898,241 2,416,853,461
49,984,081
50,491,216
59,775,547
2,612,586,891 2,646,116,868 1,298,673,788 2,416,853,461

30,000,000
275,713,318
2,335,753,825
2,335,753,825

24,000,000
44,455,966
811,748,089
811,748,089

5,318,016,077

2,482,465,985

1,637,285,893

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

4,982,665,106 4,554,413,395

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

-

3,201,860,294

-

-

บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(บาท)

รายได้
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริ การ
รายได้จากการลงทุน
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้เช่าและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริ การส่ วนเพิ่ม
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่ง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
(ขาดทุน) กําไรสําหรับปี

4
4, 10

4, 13

4
4
4, 21
25
17
4, 26
9
27

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

2,219,442,979
5,672,583
11,638,612
14,129,105
2,250,883,279

2,348,718,802
1,906,131
19,322,985
5,275,144
28,808,228
2,404,031,290

887,588,283
229,056,796
455,120
1,117,100,199

973,686,040
388,025,336
2,321,559
13,836,141
1,377,869,076

1,569,866,376
36,423,679
419,468,676
115,830,169
14,755,089
86,444,353
2,242,788,342

1,491,913,855
31,719,139
363,853,340
122,532,812
2,010,019,146

735,393,756
14,449,219
131,012,433
115,830,169
14,755,089
9,806,623
1,021,247,289

725,801,263
12,230,979
86,254,948
20,758,168
845,045,358

(7,075,212)
1,019,725
(24,522,198)
(23,502,473)

2,553,546
396,565,690
(75,495,304)
321,070,386

95,852,910
7,129,291
102,982,201

532,823,718
(31,566,366)
501,257,352

(3,590,936)
718,187
(2,872,749)

(18,119)
2,524,179
(504,836)
2,001,224
(871,525)
(24,373,998)

6

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

-

496,766
496,766
496,766
321,567,152

(710,683)
142,137
(568,546)

2,524,179
(504,836)
2,019,343
1,450,797
104,432,998

-

501,257,352

บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2559

2558

2559

2558

(บาท)
การแบ่ งปัน (ขาดทุน) กําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(ขาดทุน) กําไรสําหรับปี

(8,864,131)
(14,638,342)
(23,502,473)

333,482,261
(12,411,875)
321,070,386

102,982,201
102,982,201

501,257,352
501,257,352

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(9,689,480)
(14,684,518)
(24,373,998)

333,979,027
(12,411,875)
321,567,152

104,432,998
104,432,998

501,257,352
501,257,352

(0.01)

0.36

0.10

0.54

(ขาดทุน) กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง
จากเงินปันผลจ่ายจาก

หมายเหตุ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุน้ สามัญ
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

18
30

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนเพิ่มของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมการเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมก่อนการจัดโครงสร้ างธุรกิจ
เงินปันผลจ่ายจากกําไรสะสมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ

240,000,000

109,081,206

60,000,000
60,000,000

1,226,748,384
1,226,748,384

19

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

60,000,000
-

19

300,000,000

องค์ประกอบอื่นของ

ส่วนเกินทุน กําไรสะสมที่เกิดก่อน
กําไรสะสม
จากการจัดโครงสร้าง การจัดโครงสร้าง
ส่วนเกินทุน
จากการจ่าย
ทุนสํารอง
ส่วนเกิน
ส่วนเกินทุน ธุรกิจภายใต้การ
ธุรกิจภายใต้
มูลค่าหุน้ สามัญ จากการแลกหุน้ ควบคุมเดียวกัน การควบคุมเดียวกัน โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

1,226,748,384
1,335,829,590

390,969,319

421,459,177

(41,615,962)

3,241,598

38,503,950

77,739,487

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59,452,050
(204,547,950)

-

-

-

-

333,482,261
333,482,261
(35,971,050)
170,702,748

390,969,319

(59,452,050)
(59,452,050)
-

421,459,177

(101,068,012)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

3,241,598

35,971,050
74,475,000

(264,000,000)
(264,000,000)
-

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่าง
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

(480,534)

-

รวมส่วนของ ส่วนของส่วนได้เสีย
ผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่มีอาํ นาจ
รวมส่วนของ
ของบริ ษทั
ควบคุม
ผูถ้ ือหุน้

1,238,898,241

1,286,748,384
(264,000,000)
1,022,748,384

-

1,298,673,788

1,286,748,384
(264,000,000)
1,022,748,384

3,128,589
(1,045)
3,127,544

3,128,589
(1,045)
3,127,544

1,022,748,384

3,127,544

1,025,875,928

496,766
496,766

333,482,261
496,766
333,979,027

(12,411,875)
(12,411,875)

321,070,386
496,766
321,567,152

16,232

2,595,625,652

50,491,216

2,646,116,868

-

-

59,775,547

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม

ส่ วนเกินทุน
ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หุ ้นปั นผล
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

18, 30
30

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสี ยในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนเพิ่มของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสี ยในบริ ษัทย่ อย

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมก่ อนการจัดโครงสร้ างธุรกิจ
เงินปั นผลจ่ายจากกําไรสะสมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ

209,999,972
209,999,972
-

19

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าหุ ้นสามัญ จากการแลกหุ ้น

300,000,000

ู
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

209,999,972
-

19

จากการจัดโครงสร้าง การจัดโครงสร้าง
ส่ วนเกินทุน ธุ รกิจภายใต้การ
ธุ รกิจภายใต้

ส่ วนเกิน

ชําระแล้ว

509,999,972

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลง
จากเงินปั นผลจ่ายจาก
กําไรสะสมที่เกิดก่อน

1,335,829,590

390,969,319

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

ผลต่างจากการ
ส่ วนเกินทุน
จากการจ่าย

ทุนสํารอง

ควบคุมเดียวกัน การควบคุมเดียวกัน โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)
421,459,177

(101,068,012)

3,241,598

74,475,000

ผลต่าง
เปลี่ยนแปลงใน
จากการแปลงค่า มูลค่ายุติธรรมของ
งบการเงิน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

-

16,232

(209,999,972)
(23,333,362)
(233,333,334)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53,561,274
(179,772,060)

-

-

-

-

-

-

(8,864,131)
(2,826,573)
(11,690,704)

(18,119)
(18,119)

2,019,343
2,019,343

(17,853,667)
(38,613,683)

(1,887)

2,019,343

1,335,829,590

390,969,319

421,459,177

(154,629,286)

3,241,598

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

17,853,667
92,328,667

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

16,232

-

-

ของ

170,702,748

-

(53,561,274)
(53,561,274)

รวม

องค์ประกอบอื่น

-

รวมส่ วนของ ส่ วนของส่ วนได้เสี ย
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั

2,595,625,652

(23,333,362)
(23,333,362)
-

ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

50,491,216

2,646,116,868

-

(23,333,362)
(23,333,362)

14,178,190
(807)
14,177,383

14,178,190
(807)
14,177,383

(23,333,362)

14,177,383

(9,155,979)

(825,349)
(825,349)

(8,864,131)
(825,349)
(9,689,480)

(14,638,342)
(46,176)
(14,684,518)

(23,502,473)
(871,525)
(24,373,998)

(809,117)

2,562,602,810

49,984,081

2,612,586,891

บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุน้ สามัญ
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

18, 30
30

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

240,000,000

109,081,206

60,000,000
60,000,000
60,000,000

1,226,748,384
1,226,748,384
1,226,748,384

-

-

, ,1,335,829,590

-

-

19

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกิน
ส่วนเกินทุน
จากการจ่าย
ทุนสํารอง
มูลค่าหุน้ สามัญ จากการแลกหุน้ โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย
(บาท)

300,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
14

390,969,319

390,969,319

3,241,598

3,241,598

24,000,000

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

44,455,966

811,748,089

-

(264,000,000)
(264,000,000)
(264,000,000)

1,286,748,384
(264,000,000)
1,022,748,384
1,022,748,384

-

501,257,352
501,257,352

501,257,352
501,257,352

(6,000,000)
275,713,318

2,335,753,825

6,000,000
30,000,000

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
หุ น้ ปั นผล
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผุ้ถือหุ้น

300,000,000

18, 30
30

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

209,999,972
209,999,972
209,999,972
-

19

509,999,972

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้ สามัญ

1,335,829,590

, ,1,335,829,590

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
15

ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน
จากการจ่าย
ทุนสํารอง
จากการแลกหุ น้ โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย
(บาท)
390,969,319

3,241,598

-

-

-

-

390,969,319

3,241,598

30,000,000

, ,11,666,667
41,666,667

ยังไม่ได้
จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของ รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
เงินลงทุนเผื่อขาย

275,713,318

-

2,335,753,825

(209,999,972)
(23,333,362)
(233,333,334)
(233,333,334)

-

(23,333,362)
(23,333,362)
(23,333,362)

102,982,201
(568,546)
102,413,655

2,019,343
2,019,343

102,982,201
1,450,797
104,432,998

(11,666,667)
133,126,972

2,019,343

2,416,853,461

บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ค่าเสื่ อมราคา-อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
กลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
กําไรจากเงินลงทุนชัว่ คราวที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ส่ วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กลับรายการ) หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากประมาณการหนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

11
12
13

6
9
26
7

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(บาท)
(23,502,473)

321,070,386

102,982,201

501,257,352

31,644,560
52,323,219
279,886,805
3,220,555
18,276,824
(11,638,613)
(4,691,413)
(157,211)
7,075,212
86,444,353
460,884
859,044
(223,267)
37,728
(823,959)
14,755,089
7,846,741
24,522,198
486,316,276

40,040,662
51,285,047
301,017,636
3,234,546
17,171,962
(19,322,985)
(1,272,529)
(349,324)
(2,553,546)
122,532,812
(935,020)
572,500
(11,379,447)
3,776,400
75,495,304
900,384,404

31,644,560
32,812,719
5,358,191
(22,108,933)
(205,966,694)
(157,211)
9,806,623
249,829
(437,424)
(19,890)
(823,959)
14,755,089
998,835
(7,129,291)
(38,035,355)

40,040,662
37,278,066
4,839,016
(7,391,938)
(379,999,800)
(349,324)
20,758,168
(424,455)
(194,609)
(9,195,899)
867,475
31,566,366
239,051,080

บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่าค้างจ่ายระยะยาว
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

320,738
(71,787,711)
632,216
(10,308,911)
1,658,493
17,537,171
18,567,247
(3,421,245)
13,982,127
(160,716)
453,335,685
(6,219,703)
(63,779,086)
383,336,896

(23,926,526)
(11,585,202)
(401,100)
(7,013,172)
(6,798,152)
29,957,197
(66,665,729)
456,227
(1,099,086)
(2,483,854)
810,825,007
(3,523,242)
(68,830,190)
738,471,575

7,653,748
112,117,925
(20,305,509)
(760,060)
5,578,997
18,406,212
2,582,666
87,238,624
(22,802,529)
64,436,095

10,138,434
(1,527,561)
297,046
(30,521,951)
(12,589,038)
(34,328,658)
(544,451)
169,974,901
(26,283,265)
143,691,636

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
ซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
ซื้ อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
รับชําระเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

4,539,033
(275,800,030)
(72,979,821)
213,000,000
128,672
(108,071,297)
(171,609,625)
2,562,136
(17,972,159)
(12,996,581)
(96,339,150)
46,700,290
(9,886,914)
(6,610,730)
(9,114,072)
(514,450,248)

1,272,529
(304,214,698)
129,715,722
(28,151,407)
(371,606,065)
25,331,637
(124,535,631)
(2,000,000)
(8,361,788)
(46,620,000)
(296,565)
(3,551,236)
(733,017,502)

5,700,463
61,389,580
(275,800,030)
(72,979,821)
213,000,000
(22,121,141)
103,118
(17,972,159)
(8,387,142)
(231,000,000)
38,800,000
(112,339,150)
46,700,290
(8,187,715)
(210,800,000)
(9,114,072)
(603,007,779)

5,229,812
264,000,000
(304,214,698)
129,715,722
(32,676,064)
13,083,699
(124,535,631)
(2,815,434)
(335,800,000)
98,601,254
(78,620,000)
42,800,000
(116,390)
(169,500,000)
(494,847,730)
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4
4
4
4
9
10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จ่ายเงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญและส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
(บาท)
(85,722,295)
(23,333,362)
(807)

30

(124,691,381)
(264,000,000)
(1,045)

27,998,560 (419,615,041)
100,000,000
(350,000,000)
(14,991,487)
(37,166,091)
96,339,151
211,549,442
(322,508,397) (438,333,308)
8,000,000
16,000,000
1,286,748,384
500,000,000
14,178,190
3,128,589
199,959,553
(16,380,451)

4
18

5

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เงินปั นผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
ซื้ อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ยอดหนี้ คา้ งชําระจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จ่ายหุน้ ปั นผล
ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(7,192,474)
(23,333,362)
-

(21,646,051)
(264,000,000)
-

(353,231,187)
100,000,000
(350,000,000)
(1,865,657)
(5,815,782)
96,339,151
(30,000,000)
1,286,748,384
500,000,000
563,947,658
362,055,364

68,846,201
190,991,319
259,837,520

(10,926,378)
201,917,697
190,991,319

25,375,974
29,419,814
54,795,788

10,899,270
18,520,544
29,419,814

22,512,159

26,226,227

144,577,114
1,614,384

115,999,800
1,320,479

8,900,305
209,999,972
2,524,179
3,590,936

9,564,243
-

209,999,972
2,524,179
710,683

467,006
-

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ สารบัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สิน
ทุนเรื อนหุน้
สํารองและส่วนเกินทุน
ส่วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริ การส่ วนเพิ่ม
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
19

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
31
32
33
34
35
36

เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่

20

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” หรื อ “JWDIL” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมี ที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนกรุ งเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา และครอบครัวบัณฑิตกฤษดา ซึ่งถือหุน้ ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราร้อยละ 50.44
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครบ
วงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจการ ขนส่ งสิ นค้า บริ หารคลังสิ นค้า ท่าพักสิ นค้า บริ การ
รับฝากสิ นค้า การบรรจุภณั ฑ์ การขนย้าย นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ การจัดเก็บ
รักษาเอกสารและบริ การที่เกี่ยวข้อง การบริ การลานจอดรถยนต์ การขนย้ายสิ นค้า การจัดทําพร้อมติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้านโลจิสติกส์ การให้บริ การด้านห้องเย็นและบริ การที่เกี่ยวข้อง
บริ ษ ัท ได้ท ําสั ญ ญาลงทุ น บริ ห ารและประกอบการคลัง สิ น ค้าอัน ตราย (“สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ําเนิ น การ”) กับ
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยมีระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2546
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2576 หลังจากที่ สัญญาสิ้ นสุ ดลงบริ ษทั มี สิทธิ ขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีกสองคราว มีกาํ หนด
คราวละห้าปี ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่ วมกัน โดยบริ ษทั ต้องยื่นคําร้องขอต่ออายุสัญญาเป็ นหนังสื อ
ล่วงหน้าอย่างน้อยสองปี ก่อนสัญญาจะสิ้ นสุดลง

21

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ ในแต่ละเดือนบริ ษทั ต้องชําระเงินค่าตอบแทนให้กบั กทท. ตามอัตรา
ที่ กาํ หนดในสัญญาของรายได้การเคลื่ อนย้ายสิ นค้าและตูส้ ิ นค้าอันตราย และค่าภาระฝากเก็บสิ นค้าและตูส้ ิ นค้า
อันตราย ซึ่ งอัตราค่าบริ การในการเคลื่ อนย้าย และค่าภาระฝากเก็บ ขึ้ นอยู่กบั ประเภทสิ นค้าและตูส้ ิ นค้าที่ บริ ษทั
ให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การซึ่ ง กกท. เป็ นผูก้ าํ หนด ทั้งนี้ในแต่ละปี ของการดําเนินงาน หากปริ มาณสิ นค้าหรื อตูส้ ิ นค้า
อันตรายมี ปริ มาณตํ่ากว่าหรื อมากกว่าปริ มาณขั้นตํ่า บริ ษทั ต้องชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษตาม
อัตราที่กาํ หนดในสัญญา
เมื่อสิ้นสุ ดระยะเวลาของสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั สําหรับการประกอบการคลังสิ นค้า
อันตรายทั้งหมดจะถูกโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั กทท. ทันที ส่ วนสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบการตามสัญญา
อนุญาตให้ดาํ เนินการ กทท. มีสิทธิที่จะซื้อเครื่ องมืออุปกรณ์ท้ งั หมดหรื อบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี
รายละเอี ยดของบริ ษ ัท ร่ ว ม การร่ ว มค้าและบริ ษ ัท ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จัดทําขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้ องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ที่ ออกและปรับ ปรุ งใหม่ น้ ัน มี ผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี ของกลุ่ มบริ ษ ทั ในบางเรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับ ปรุ งใหม่ ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญ ชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 35
22
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(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั น ของภาระผู ก พัน ตามผลประโยชน์
ที่ ก ําหนดไว้ ซึ่ งเปิ ดเผยไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 3 (ฑ)

(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิน ตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมู ล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง)

การใช้ วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาํ คัญ
ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และ
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุขอ้ ประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฎ) 10 12 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ณ) 17 33
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การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ ามี ก ารทบทวนข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มู ล ค่ าที่ มี นัยสําคัญ อย่าง
สมํ่าเสมอ หากมี ก ารใช้ข ้อ มู ล จากบุ ค คลที่ ส ามเพื่ อ วัด มู ล ค่ ายุติ ธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อ การตั้งราคา
กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น ได้ป ระเมิ น หลัก ฐานที่ ไ ด้ม าจากบุ ค คลที่ ส ามที่ ส นับ สนุ น ข้อ สรุ ป เกี่ ยวกับ การวัด มู ล ค่ ารวมถึ ง
การจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
•
•
•

ข้อมู ลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม่ ต้องปรั บ ปรุ ง) ในตลาดที่ มี สภาพคล่ องสําหรับ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้)

หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่ แ ตกต่ างกัน การวัด มู ล ค่ ายุติ ธรรมโดยรวมจะถู กจัดประเภทในภาพรวมในระดับ เดี ย วกัน ตามลําดับ ชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31
3

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และ
เครื่ องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั วันที่
ซื้ อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนดวันที่ ซ้ื อกิ จการและการระบุ เกี่ยวกับ
การโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึงรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
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สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของ
ผูถ้ ูกซื้ อเมื่อรวมธุ รกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ
ให้ใช้ราคาที่ ต่ าํ กว่าระหว่างมู ล ค่ าจากการยกเลิ กสัญ ญาตามที่ ระบุ ในสัญ ญาและมู ล ค่ าองค์ประกอบนอกตลาด
ไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของ
ผูถ้ ูกซื้ อถืออยู่ (โครงการผูถ้ ูกซื้ อ) ขึ้นอยูก่ บั ต้นทุนบริ การในอดีต ผูซ้ ้ือต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่า
ตามราคาตลาดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอน หากมี ขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับ การทํางานในอนาคต ผลต่าง
ระหว่างมู ล ค่ าซึ่ งรวมอยู่ในสิ่ ง ตอบแทนที่ โอนไป และราคาตลาดของโครงการทดแทน รั บ รู ้ เป็ นผลตอบแทน
พนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้น ทุ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การซื้ อของกลุ่ม บริ ษ ทั ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่าที่ ป รึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจซึ่ งเกิดจากการโอนส่ วนได้เสี ยในกิจการภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ น
การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นงวดของปี เปรี ยบเทียบก่อนหน้าสุ ดหรื อ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันแล้วแต่วนั ใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุ งงบการเงินเปรี ยบเที ยบ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
ได้มาจะถู กรับ รู ้ ด้วยมู ลค่าตามบัญ ชี ก่อนการจัดทํางบการเงิ นรวมภายใต้การควบคุ มของผูถ้ ื อหุ ้นที่ กลุ่มบริ ษ ทั มี
ส่ ว นควบคุ ม ส่ ว นประกอบอื่ น ของส่ ว นของเจ้าของที่ ไ ด้ม าจากการรวมธุ รกิ จ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของทุ น ของ
กลุ่มบริ ษทั เว้นแต่ส่วนที่ ได้มานั้นได้รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนเกิ นมู ลค่าหุ ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุ รกิ จรับรู ้
โดยตรงในส่วนของเจ้าของ
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บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้นทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไ ม่ มอี าํ นาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่วนของเจ้าของ
การสูญเสียอํานาจควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ งส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มี อาํ นาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ น ในส่ วนของเจ้าของที่ เกี่ ยวข้องกับ บริ ษ ทั ย่อยนั้น
กําไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น จากการสู ญ เสี ยการควบคุ ม ในบริ ษ ทั ย่อ ยรั บ รู ้ ใ นกําไรหรื อ ขาดทุ น ส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษ ทั ในเงิ นลงทุ นที่ บันทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
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ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ ง
รวมถึงต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ของเงินลงทุ นที่ บ นั ทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษ ทั จะถูกบันทึ กในงบการเงิ นรวมจนถึ งวันที่ กลุ่มบริ ษ ทั
สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่
เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลก เปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัวเงิ น และเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ รายงาน แปลงค่ าเป็ นสกุล เงิ น ที่ ใช้ใน
การดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
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หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศถู กจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ ทาํ ให้สูญ เสี ยการควบคุ ม ความมี
อิ ท ธิ พ ลอย่างมี สาระสําคัญ หรื อ การควบคุ ม ร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัต ราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
หน่ ว ยงานต่ างประเทศนั้น ต้อ งถู ก จัด ประเภทเป็ นกําไรหรื อ ขาดทุ น โดยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกํา ไรขาดทุ น จาก
การจําหน่ าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้อง
ถูกปั นสัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อ
การร่ วมค้าเพียงบางส่ วนโดยที่ กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้อง
จัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนี้หรื อไม่มีความเป็ นไปได้วา่ จะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นรายการผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ยนในส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น จนกว่ามี
การจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่
ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ ายที่ จาํ เป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ ว ม บริ ษ ัท ย่อ ยและการร่ วมค้าในงบการเงิ น เฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท บัน ทึ กบัญ ชี โดยใช้
วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่ น
ตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถื อไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็ น
เงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน มูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิน บันทึกโดยตรงใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรง
เข้ากําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
(ช) อสังหาริ มทรั พย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึ งต้น ทุ น วัตถุ ดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุ น ทางตรงอื่ นเพื่อ ให้อ สังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุ นอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
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ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
10 - 30 ปี

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่ มบริ ษ ทั ไม่คิดค่ าเสื่ อมราคาสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ไปเป็ นที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดว้ ยมูลค่าตามบัญชี
(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้น ทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึ งต้นทุ นของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุ นทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์น้ ั นอยู่ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้ง านได้ต ามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรื้ อถอน การขนย้าย
การบู รณะสถานที่ ต้ งั ของสิ น ทรั พ ย์และต้น ทุ น การกู้ยืม สําหรับ เครื่ องมื อ ที่ ค วบคุ ม โดยลิ ข สิ ท ธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ ง
ไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ ันให้ถือว่าลิ ขสิ ท ธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อ ขาดทุ น จากการจําหน่ า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ คื อ ผลต่ างระหว่างสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่ าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่ เช่านั้นๆ ให้
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคา
สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้
ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ที่ มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้น ทุ น ในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ล ค่ าตามบัญ ชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถู กตัดจําหน่ ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อ มราคาบัน ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้น ตรงตามเกณฑ์อายุการให้ป ระโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
5 - 30
5 - 30
5 - 20
5
5 - 10
5

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์สาํ นักงานและอุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสิ นค้า

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) สินทรั พย์ไม่ มตี ัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยม
ได้อธิ บายในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น 3 (ก) ภายหลังจากการรับ รู ้ เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถู กวัดมู ลค่าด้วย
วิธีราคาทุ นหักผลขาดทุ นจากการด้อยค่าสะสม สําหรับตราสารทุ น – การบัญ ชี ด้านผูล้ งทุ นมู ลค่าตามบัญ ชี ของ
ค่าความนิ ยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่วน
ให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
ข้ อตกลงภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินการ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อมีสิทธิ เรี ยกเก็บค่าบริ การ
จากการให้บริ การภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน ซึ่ ง
รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืมที่รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ หักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรั พย์ ไ ม่ มตี ัวตนอื่นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ าตัด จําหน่ ายรั บ รู ้ ใ นกําไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิธี เส้น ตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ป แบบที่ ค าดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปั จจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ

3 - 10 ปี
10 ปี
30 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
การประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้
ดําเนิ นการ เริ่ มจากระยะเวลาที่ กลุ่มบริ ษทั สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สัญญาอนุ ญ าตให้
ดําเนินการ และสิ้นสุ ดเมื่อหมดระยะเวลาข้อตกลงการให้บริ การ
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ญ) ค่ าเช่ าที่ดินจ่ ายล่ วงหน้ า
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเป็ นสิ ทธิ การเช่าในที่ดินของกลุ่มบริ ษทั เพื่อใช้ประโยชน์และมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัด
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ ทธิ การเช่า เมื่อ
สิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เป็ นไปตามอายุสญ
ั ญาเช่า
(ฎ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและมีการด้อยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่ อ มี ก ารลดลงในมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น เผื่ อ ขาย ซึ่ งได้บ ัน ทึ ก ในส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้ น และมี
ความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึ กในกําไรหรื อขาดทุนเป็ น
ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ส่วนสิ นทรัพย์ทางการ
เงิ น ที่ เป็ นตราสารทุ น ที่ จดั ประเภทเป็ นหลัก ทรั พ ย์เผื่อ ขาย การกลับ รายการจะถู กรั บ รู ้ โดยตรงในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินอื่ นๆ ที่ เคยรับ รู ้ในงวดก่ อนจะถูกประเมิ น ณ ทุ กวันที่ ที่ ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ อง
การด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
มาก่อน
(ฏ) หนี้สินที่มภี าระดอกเบี้ย
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมู ลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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(ฐ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ น จะถู กรั บรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อ ขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ ันจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาตเป็ นประจําทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัด มู ล ค่ าใหม่ ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ที่ ก ํา หนดไว้สุ ท ธิ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่าย
ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ย จ่ายสุ ท ธิ แ ละค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ โครงการผลประโยชน์รับ รู ้
รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิ นกว่า 12 เดื อน นับ จากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิ กจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงาน รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นใน
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จํานวนที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจะ
ถูกปรั บปรุ งเพื่ อ ให้สะท้อ นถึ งจํานวนสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น ที่ แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่ อนไขการให้บ ริ การที่ เกี่ ยวข้อ งและเงื่ อนไข
การได้รับสิ ทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของจํานวนที่ จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ ้นที่เพิ่มขึ้นที่ ชาํ ระด้วยเงินสดรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ
ไปกับการเพิ่มขึ้ นในส่ วนของหนี้ สิน ตลอดระยะเวลาที่ พนักงานมี สิทธิ ได้รับชําระอย่างไม่มีเงื่อนไข หนี้ สินถู ก
วัด มู ล ค่ าใหม่ ทุ ก ๆ วัน ที่ ในรายงานและวัน ที่ จ่ายชําระ การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ายุติ ธรรมของหนี้ สิ น รั บ รู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุน
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(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งสามารถประมาณจํานวนของภาระถูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป เพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการ
หนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้
เพื่ อ ให้ ส ะท้อ นจํา นวนที่ อ าจประเมิ น ได้ใ นตลาดปั จ จุ บ ัน ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ย งที่ มี ต่ อ หนี้ สิ น
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ด) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิ จากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ
รายได้ จากการให้ เช่ าและการให้ บริ การ
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะ
เพื่ อให้เกิ ดสัญ ญาเช่ ารับ รู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ าเช่ าทั้งสิ้ น ตามสัญ ญา ค่าเช่ าที่ อ าจเกิ ดขึ้ น รั บรู ้ เป็ นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
รายได้ จากข้ อตกลงภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินการ
รายได้จากการดําเนิ น งานหรื อ ให้บ ริ ก ารภายใต้สัญ ญาอนุ ญ าตให้ดาํ เนิ น การจะรั บ รู ้ ใ นงวดบัญ ชี ที่ กลุ่ ม บริ ษ ัท
ให้บริ การ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ให้บริ การตามข้อตกลงดังกล่าวมากกว่าหนึ่งบริ การ สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนโดย
อ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของบริ การที่ส่งมอบ
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร
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เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ต) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
(ถ) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษ ทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญ ญาเช่าหรื อมี สัญ ญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยูก่ บั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
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ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่ จ่าย และต้นทุ นทาง
การเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ท) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรง
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่ ภ าษี ที่ ค าดว่าจะจ่ายชําระหรื อ ได้รับ ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อ ขาดทุ น
ประจําปี ที่ ต้อ งเสี ย ภาษี โดยใช้อ ัต ราภาษี ที่ ป ระกาศใช้ห รื อ ที่ ค าดว่ามี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ ร ายงาน ตลอดจน
การปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจํานวนที่ ใ ช้เพื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เมื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวต่อ ไปนี้ การรับ รู ้ ค่ าความนิ ยมในครั้งแรก การรั บ รู ้สินทรัพ ย์ห รื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ น
รายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ต้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก ารที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการกําหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จจุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งคํานึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ ง
ชําระ กลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่า ได้ต้ ัง ภาษี เงิ น ได้ค ้า งจ่ ายเพี ย งพอสํา หรั บ ภาษี เงิ น ได้ที่ จ ะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ด จาก
การประเมิ น ผลกระทบจากหลายปั จ จัย รวมถึ ง การตี ค วามทางกฎหมายภาษี แ ละจากประสบการณ์ ใ นอดี ต
การประเมินนี้ อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้
ค้า งจ่ า ยที่ มี อ ยู่ การเปลี่ ย นแปลงในภาษี เงิ น ได้ค ้า งจ่ า ยจะกระทบต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เงิ น ได้ใ นงวดที่ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
นี้ ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะบัน ทึ ก ต่ อ เมื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ น อนว่ากําไรเพื่ อ เสี ย ภาษี
ในอนาคตจะมี จาํ นวนเพี ย งพอกับ การใช้ป ระโยชน์จากผลแตกต่ างชั่วคราวดังกล่ าว สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอ
การตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ธ) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับหุ ้นสามัญ กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล
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4

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อวัตถุป ระสงค์ในการจัดทํางบการเงิ น บุ คคลหรื อกิ จการเป็ นบุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อ
บุ ค คลหรื อ กิ จการในการตัด สิ น ใจทางการเงิ น และการบริ ห ารหรื อ ในทางกลับ กัน หรื อ กลุ่ ม บริ ษ ัท อยู่ภ ายใต้
การควบคุ มเดี ยวกัน หรื ออยู่ภายใต้อิท ธิ พลอย่างมี สาระสําคัญ เดี ยวกันกับบุ คคลหรื อกิ จการนี้ การเกี่ ยวข้องกันนี้
อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า และบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ
10 สําหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสําคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ประเทศที่จัดตั้ง
ชื่ อกิจการ
/สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ไทย
บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท (ไม่ ว่า จะทําหน้ า ที่ ใ นระดับ
บริ หารหรื อไม่)
บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
ไทย
เป็ นกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น และเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั โชคสมุทรมารี น จํากัด
ไทย
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั โคลฟ บิสโทร จํากัด
ไทย
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซีวาย โซลูชนั่ จํากัด
ไทย
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั พอร์ท อิควิปเม้นท์ ซัพพลาย จํากัด
ไทย
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั เก็ท บิลเดอร์ จํากัด
ไทย
เป็ นกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซุปเปอร์ เค พาวเวอร์ จํากัด
ไทย
เป็ นกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประเทศที่จัดตั้ง
/สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
ชื่ อกิจการ
บริ ษทั กีลเลี่ยน จํากัด
ไทย
เป็ นกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั เนเจอร์ เพลส จํากัด
ไทย
เป็ นกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์
ไทย
เป็ นกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น และมี ผู ้ถื อ หุ ้ น และ
แคนนิ่ง จํากัด
กรรมการของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมเป็ นผูถ้ ือหุน้
Clipper Holdings Co., Ltd
ฮ่องกง
เป็ นกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น และเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
Marchetti Group Holdings Pte. Ltd.
สิ งคโปร์ เป็ นกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น และเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. กัมพูชา
เป็ นกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น และเป็ นบริ ษั ท ร่ วม
ทางอ้อม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ไทย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกลุ่มบริ ษทั
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ซื้อ/ขายสิ นค้า
การให้เช่า/การเช่า
การให้/รับบริ การ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ/จ่าย
ซื้อ/ขายและสิ นทรัพย์

นโยบายการกําหนดราคา
ต้นทุนบวกด้วยส่วนเพิ่ม
ราคาตลาดและราคาที่ตกลงกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาตลาด
ตามสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผล
อัตราที่ตกลงกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
ราคาตามบัญชีบวกด้วยส่วนเพิ่ม
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าบริ การจ่าย
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ซื้อสิ นทรัพย์

-

-

การร่ วมค้ า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ

1,040
4,880
2,493

บริษัทร่ วม
รายได้จากการให้บริ การ
ค่าบริ การจ่าย
ผู้บริหารสํ าคัญ
รายได้จากการให้บริ การ
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลจ่าย

21,428
18,259
205,967
47
159,662
161,209
1,047
15,899

93,819
6,687
380,000
5
148,019
176,172
296
12,757

2,782
519
329

2,493

329

1,625
-

4,249
345

-

-

570
57,555
71,747

63,827
161,432

31,853
71,747

28,603
161,432
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ์

7,215
1,430
26,873
1,197
-

9,702
26,689
173
5,253
40

1,430
-

-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า - บุคคลหรื อกิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

4,631
642
5,273

3,114
1,303
4,417

งบการเงินรวม
2559
2558

594
594

452
452

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,120
1,120
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4,420
13
4,433

164,621
406
500
165,527

121,189
329
121,518

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินให้ ก้ยู มื แก่บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

432,000
432,000

239,800
239,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 – 4.50
ต่อปี (2558: ร้ อยละ 4.75 – 8.00 ต่ อปี )
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

48,728
48,728
97,456

46,700
46,700

48,000
48,728
48,728
145,456

32,000
46,700
78,700

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.64 – 5.50
ต่อปี (2558: ร้ อยละ 5.50 ต่ อปี )
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

สรุปเงินให้ ก้ยู มื แก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
รวม

97,456
97,456

46,700
46,700

432,000
145,456
577,456

239,800
78,700
318,500

ยอดเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม

97,456
97,456
48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

46,700
46,700

480,000
97,456
577,456

271,800
46,700
318,500

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

239,800
231,000
(38,800)
432,000

งบการเงินรวม
2559
2558

2,601
335,800
(98,601)
239,800

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การร่ วมค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

32,000
16,000
48,000

42,800
32,000
(42,800)
32,000

46,700
48,170
(46,700)

46,700
-

46,700
48,170
(46,700)

46,700
-

558
48,728

46,700

558
48,728

46,700
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)

บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวมเงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน

48,170

-

48,170

-

558
48,728

-

558
48,728

-

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

46,700
96,340
(46,700)

46,700
-

78,700
112,340
(46,700)

42,800
78,700
(42,800)

1,116
97,456

46,700

1,116
145,456

78,700

เจ้ าหนี้การค้ า - บุคคลหรื อกิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2559
2558

บริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,315
1,315
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(พันบาท)
1,184
1,184

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
18,015
18,015

22,413
22,413

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เจ้ าหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2559
2558
9,830
30
1,804
11,664

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
1,984
10,199
12,183

งบการเงินรวม
2559
2558

5,733
5,733

56
1,984
2,040

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

เงินกู้ยมื ระยะยาว
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

24,000
24,000

16,000
16,000

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
(2558: ร้ อยละ 5.50 ต่ อปี )
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

เงินกู้ยมื ระยะสั้น
บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-
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-

40,000
(40,000)
-

12,000
(12,000)
-

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)

เงินกู้ยมื ระยะยาว
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

16,000
8,000
24,000

16,000
16,000

-

-

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่ าพืน้ ที่จอดรถ
เมื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม 2558 บริ ษ ัท ออโต้ล อจิ ค จํากัด ทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานเพื่ อ เช่ าพื้ น ที่ จอดรถกับ บริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกาํ หนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 0.50 ล้านบาท
เมื่ อ วันที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2557 บริ ษ ทั ออโต้ลอจิ ค จํากัด ทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานเพื่ อ เช่ าพื้ น ที่ จอดรถกับ บริ ษ ทั ที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกาํ หนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 0.68 ล้านบาท
สัญญาเช่ าสํานักงาน คลังสิ นค้ าและการให้ บริ การ
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานหลายฉบับ เพื่อเช่าสํานักงาน คลังสิ นค้าและการบริ การ
กับบริ ษทั เบญจพรแลนด์ จํากัด โดยมีค่าเช่าและค่าบริ การในอัตราเดื อนละ 0.17 – 4.30 ล้านบาท และสามารถต่อ
อายุสญ
ั ญาต่อไปได้อีกคราวละ 1 ปี
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ทําสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เพื่อเช่าคลังสิ นค้ากับบริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค แลนด์
จํากัด โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 0.9 ล้านบาท มีกาํ หนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
สัญญาเช่ าที่ดิน
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค แลนด์ จํากัด ได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงที่ดินหลายฉบับกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นระยะเวลา
30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2586 โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 0.5 – 0.8 ล้านบาท
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัญญาเงินให้ ก้ยู ืม
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั มี สัญ ญาให้กู้ยืม เงิ น กับ บริ ษ ทั ย่อยสี่ แ ห่ ง การร่ วมค้าสองแห่ ง และกิ จการอื่ นที่
เกี่ยวข้องกันหนึ่ งแห่ ง รวมวงเงินให้กูย้ ืมเป็ นจํานวน 703.02 ล้านบาท (2558: 350.50 ล้ านบาท) เงินให้กูย้ ืมนี้ มีอตั รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 5.50 ต่อปี (2558: ร้ อยละ 5.50 - 7.65 ต่ อปี ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวมี
ยอดคงเหลือรวมเป็ นจํานวนเงิน 577.46 ล้านบาท (2558: 318.50 ล้ านบาท)
สัญญาเงินกู้ยมื
บริ ษทั เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากัด ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินจากบริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
แห่ งหนึ่ ง วงเงินกูย้ ืมมีจาํ นวน 24.00 ล้านบาท เงินกูย้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี มีระยะเวลาการปลอดชําระคืน
เงินต้น (Grace Period) 18 เดือน มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดื อน เป็ นจํานวน 36 งวด เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่
เดื อนมีนาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ ืมดังกล่าวมียอดคงเหลื อรวมเป็ นจํานวนเงิน 24.00 ล้านบาท
(2558: 16.00 ล้ านบาท)
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

10,522
55,260
194,056
259,838

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
2,305
47,332
141,354
190,991

1,448
1,593
51,755
54,796

858
713
27,849
29,420

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ย่อย
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
อื่นๆ
รวม

244,529
14,940
369
259,838
53

169,179
21,685
127
190,991

54,792
4
54,796

29,420
29,420

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
6

เงินลงทุนอื่น
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
รวม

238,630
238,630

174,848
174,848

238,630
238,630

174,848
174,848

75,504
349
75,853
314,483

516
516
175,364

75,504
75,504
314,134

174,848

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เพื่อค้ า
ณ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

174,848
275,800
(212,176)
158
238,630

54

304,215
(129,716)
349
174,848

174,848
275,800
(212,176)
158
238,630

304,215
(129,716)
349
174,848

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

72,980
2,524
75,504

-

72,980
2,524
75,504

-

ยอดเงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเรี ยลกัมพูชา
รวม
7

238,979
75,504
314,483

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
175,364
238,630
75,504
175,364
314,134

174,848
174,848

ลูกหนีก้ ารค้ า
หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

4

งบการเงินรวม
2559
2558
5,273
337,765
343,038
(2,587)
340,451

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับปี

859
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
4,417
594
341,337
68,636
345,754
69,230
(3,861)
(9)
341,893
69,221
573

(437)

452
75,789
76,241
(493)
75,748
(195)

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

5,136

1,555

476

452

113
24
5,273

770
2,092
4,417

118
594

452

196,296

208,651

37,576

37,689

122,426
11,761
5,622
1,660
337,765
(2,587)
335,178
340,451

119,535
8,153
2,935
2,063
341,337
(3,861)
337,476
341,893

25,646
1,712
3,693
9
68,636
(9)
68,627
69,221

36,280
834
986
75,789
(493)
75,296
75,748

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 45 วัน
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลจ๊าดเมียนมาร์
รวม
8

311,315
29,135
1
340,451

(พันบาท)
299,793
42,100
341,893

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
63,647
5,574
69,221

69,223
6,525
75,748

ลูกหนีอ้ ื่น
หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองแก่ผจู ้ ่ายสิ นค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ลูกหนี้กรมสรรพากร
อื่นๆ
รวม

4

งบการเงินรวม
2559
2558
1,120

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
4,433
165,527

121,518

59,751
40,392
29,323
3,491
5,526
138,483

55,895
3,813
3,438
63,146

6,734
132
3,491
125
10,482

5,253
6
364
5,623

139,603

67,579

176,009

127,141
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
9

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า

ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2559
2558
11,791
5,685
2,554
(7,075)
6,610
3,552
11,326
11,791

การซื อ้ เงินลงทุน
สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่ อ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 บริ ษ ทั เจดับ เบิ้ ล ยูดี เอเชี ย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยทางตรงของบริ ษ ทั ได้ล งทุ นใน
หุ ้นสามัญของ บริ ษทั ลิ้งค์ เอเซี ย โลจิสติกส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 40 ของทุน
ที่ออกและชําระแล้ว เป็ นจํานวนเงิน 1.60 ล้านบาท
เมื่ อ วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริ ษ ัท เจดับ เบิ้ ล ยูดี เอเชี ย โฮลดิ้ ง ไพรเวท จํากัด (“JWDAH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย
ทางอ้อ มของบริ ษ ัท ได้ล งทุ น เพิ่ ม ใน EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. เป็ นจํานวนเงิ น 141,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่ากับ 5.01 ล้านบาท) (141,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และวันที่ 15 กันยายน 2558 JWDAH ได้ลงทุนเพิ่มใน EM Logistics & Warehousing Pte.
Ltd. เป็ นจํานวนเงิน 100,115 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่ากับ 3.55 ล้านบาท) (จํานวน 100,115 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปั นผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ร่ วม
JVK - Naga Movers Ltd.
JVK - Naga Movers, LDA
การร่ วมค้ า
EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd.
บริ ษทั ลิงค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จํากัด
รวม

ให้บริ การขนส่ ง
ให้บริ การขนส่ ง
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ให้บริ การขนส่ ง

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2559 2558
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2559

กัมพูชา
50.00 50.00 USD 25,000
ติมอร์ตะวันออก 50.00 50.00 USD 25,000
สิ งคโปร์
ไทย

50.00 50.00 USD 482,232
40.00
4 ล้านบาท

ราคาทุน
2558

2559

2558

เงินปั นผลรับ
2559
2558

USD 25,000
USD 25,000

1,001
800

1,001
800

4,360
5,215

4,394
4,498

-

-

USD 200,732
-

8,562
1,600
11,963

3,552
5,353

1,751
11,326

2,899
11,791

-

-

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558
(พันบาท)

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
10

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
1,228,135
1,058,635
210,800
169,500
1,438,935
1,228,135

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การซื อ้ เงินลงทุน
สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั ย่อยดังนี้
•

•

•

•

บริ ษ ัท เบญจพรแลนด์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิ น 136.00 ล้านบาท (1,360,000 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 100 บาท)
โดยชําระค่าหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าหุน้ เพิ่มทุน
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย จํากัด (“JWDA”) เป็ นจํานวนเงิน 25.00 ล้านบาท (จํานวน 500,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ
100 บาท) โดยชําระค่าหุน้ ในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าหุน้ เพิ่มทุน
บริ ษ ทั เจดับเบิ้ลยูดี เอเชี ย จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 41.80 ล้านบาท (จํานวน 1,045,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100
บาท) โดยชําระค่าหุน้ ในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าหุน้ เพิ่มทุน
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค แลนด์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 8.00 ล้านบาท (หุน้ สามัญจํานวน 100,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท) โดยชําระค่าหุน้ ในอัตราร้อยละ 80 ของมูลค่าหุน้ เพิ่มทุน

เมื่ อ วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2559 JWDA ได้ลงทุ น เพิ่ ม ในหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ทั เจดับ เบิ้ ล ยูดี เอเชี ย โฮลดิ้ ง
ไพรเวท จํา กัด (“JWDAH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยทางอ้อ มของบริ ษ ัท เป็ นจํา นวนเงิ น 321,393 เหรี ย ญสิ ง คโปร์
(เทียบเท่ากับ 19.54 ล้านบาท) (จํานวน 321,393 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรี ยญสิ งคโปร์)
เมื่ อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และวัน ที่ 18 สิ งหาคม 2559 JWDAH ได้ลงทุ น เพิ่มในหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ นของ JCM
Logistics & Warehousing Private Limited (“JCM”) ในอัตราร้อยละ 52.5 เป็ นจํานวนเงิน 212,914 เหรี ยญสิ งคโปร์
(เทียบเท่ากับ 10.67 ล้านบาท) (จํานวน 405,550 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรี ยญสิ งคโปร์)
เมื่ อ วันที่ 5 กันยายน 2559 JWDAH ได้ลงทุ นเพิ่มในหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น ของ Jasia Logistics (Myanmar) Company
Limited เป็ นจํานวน 175,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่ากับ 15.72 ล้านบาท) (จํานวน 175,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อยดังนี้
•

•
•
•

บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ ต (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 22.00 ล้านบาท (220,000 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท)
บริ ษทั ดาต้าเซฟ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 35.00 ล้านบาท (350,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
JWDA เป็ นจํานวนเงิน 12.50 ล้านบาท (125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 100.00 ล้านบาท (1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 1 มิถุนายน 2558 JWDAH ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของ JCM ในอัตราร้อยละ
52.5 เป็ นจํานวนเงิน 22,529 เหรี ยญสิ งคโปร์ (เทียบเท่ากับ 3.48 ล้านบาท) (จํานวน 42,911 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรี ยญ
สิ งคโปร์)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 และวันที่ 18 ธันวาคม 2558 JWDA ได้ลงทุนเพิ่มในหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ JWDAH เป็ นจํานวนเงิน 428,787 เหรี ยญสิ งคโปร์ (เทียบเท่ากับ 10.89 ล้านบาท) (จํานวน 428,787 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรี ยญสิ งคโปร์)
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั เบญจพรแลนด์ จํากัด
บริ ษทั ออโต้ลอจิค จํากัด

ให้เช่าที่ดินและอาคาร
การให้บริ การและให้เช่า
พื้นที่ลานจอดรถ
บริ ษทั ดาต้าเซฟ จํากัด
ให้บริ การจัดการเอกสาร
และข้อมูล
บริ ษทั เจวีเค อินเตอร์เนชัน่ แนล บรรจุหีบห่อ ขนย้าย
มูฟเวอรส์ จํากัด
ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย
โลจิสติกส์ บริ หารการ
จํากัด
ขนส่ งสิ นค้า บริ หาร
คลังสิ นค้า ให้บริ การ
ท่าพักสิ นค้าและการ
บรรจุภณ
ั ฑ์

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2559 2558
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2559

ราคาทุน

การด้อยค่า
2559
2558

ราคาทุน-สุ ทธิ
2559
2558
(พันบาท)

เงินปั นผลรับ
2559
2558

2558

2559

2558

116 ล้านบาท

252,000

116,000

-

-

252,000

116,000

55,440

116,000

ไทย

100.00 100.00 252 ล้านบาท

ไทย

100.00 100.00

50 ล้านบาท

50 ล้านบาท

52,591

52,591

-

-

52,591

52,591

90,000

-

ไทย

100.00 100.00

75 ล้านบาท

75 ล้านบาท

75,000

75,000

-

-

75,000

75,000

5,625

-

ไทย

100.00 100.00

40 ล้านบาท

40 ล้านบาท

40,000

40,000

-

-

40,000

40,000

9,600

-

ไทย

100.00 100.00 117.3 ล้านบาท

50.5 ล้านบาท

117,300

50,500

-

-

117,300

50,500

-

-
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ไดนามิค ไอที
โซลูชนั่ ส์ จํากัด

บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี
ทรานสปอร์ต
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จาแพค โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค
จํากัด
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิ ฟิค
แลนด์ จํากัด
รวม

จําหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์
โปรแกรมซอฟต์แวร์
และระบบเครื อข่าย
ให้บริ การขนส่ งสิ นค้า
ทุกชนิด ทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ให้บริ การรับฝากสิ นค้า
แช่แข็งในห้องเย็น
ให้บริ การคลังสิ นค้า

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2559 2558
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2559

ราคาทุน
2558

2559

2558

การด้อยค่า
2559
2558

ราคาทุน-สุ ทธิ
2559
2558
(พันบาท)

เงินปั นผลรับ
2559
2558

ไทย

100.00 100.00

7.1 ล้านบาท

7.1 ล้านบาท

9,905

9,905

-

-

9,905

9,905

6,390

-

ไทย
ไทย

100.00 100.00 25 ล้านบาท
100.00 100.00 152.5 ล้านบาท

25 ล้านบาท
152.5 ล้านบาท

25,000
543,469

25,000
543,469

-

-

25,000
543,469

25,000
543,469

13,750
25,162

264,000

ไทย

99.67 99.67

250 ล้านบาท

250 ล้านบาท

249,000

249,000

-

-

249,000

249,000

-

-

ไทย

66.67 67.67

106 ล้านบาท

100 ล้านบาท

74,670
1,438,935

66,670
1,228,135

-

-

74,670
1,438,935

66,670
1,228,135

205,967

380,000
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จํากัด

ให้บริ การรับฝากสิ นค้า
แช่แข็งในห้องเย็นและ
ขนส่งสิ นค้าแช่แข็ง

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

ไทย
บริ ษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร
จํากัด
ให้บริ การขนส่ง
ไทย
บริ ษทั เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากัด ให้บริ การรับฝากสิ นค้า
แช่แข็งในห้องเย็น
ไทย
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย
โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิ งคโปร์
JVK International Movers
(USA), Inc.
ให้บริ การขนส่ง
สหรัฐอเมริ กา
JVK Indochina Movers Ltd.
ให้บริ การขนส่ง
เวียดนาม
JCM Logistics & Warehousing
Private Limited
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิ งคโปร์
Jasia Logistics (Myanmar)
ให้บริ การรับฝากสิ นค้าและ
Co., Ltd.
ขนส่งสิ นค้า
พม่า

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2559 2558
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2559

ราคาทุน
2559

2558

180 ล้านบาท

180,000

180,000

20 ล้านบาท

20 ล้านบาท

20,000

66.67 66.67 150 ล้านบาท

150 ล้านบาท

100.00 100.00 USD 863,726

100.00 100.00 180 ล้านบาท

2558

การด้อยค่า
2559
2558
(พันบาท)

ราคาทุน-สุ ทธิ
2559
2558

เงินปันผลรับ
2559
2558

-

-

180,000

180,000

33,000

293,202

20,000

-

-

20,000

20,000

-

-

100,000

100,000

-

-

100,000

100,000

-

-

USD 309,126

30,428

10,889

-

-

30,428

10,889

-

-

USD 25,000
USD 70,514

USD 25,000
USD 70,514

957
2,335

957
2,335

-

-

957
2,335

957
2,335

-

-

52.50 52.50 USD 760,737

USD 185,737

14,132

3,482

-

-

14,132

3,482

-

-

52.50 52.50 USD 581,985

USD 125,000

20,145
367,997

4,430
322,093

-

-

20,145
367,997

4,430
322,093

33,000

293,202

100.00 100.00

100.00 100.00
100.00 100.00

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ก[ibKymบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นใประเทศไทย
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
11

สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ ดําเนินการ
งบการเงินรวม/เฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง
ให้ดาํ เนินการ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

333,623
33,999
94,375
461,997
1,247
23,235
486,479

10,362
90,537
(94,375)
6,524
16,726
(23,235)
15

343,985
124,536
468,521
17,973
486,494

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

104,118
40,041
144,159
31,645
175,804

-

104,118
40,041
144,159
31,645
175,804

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

229,505
317,838
310,675

10,362
6,524
15

239,867
324,362
310,690
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
12

อสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจาก
การด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
กลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
กลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
อาคารและส่ วน
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ปรับปรุ งอาคาร ก่อสร้างและติดตั้ง
(พันบาท)

รวม

35,545
-

1,121,463
7,632
22,928

10,722
20,520
(22,928)

1,167,730
28,152
-

35,545
35,545

1,152,023
88
116,247
1,268,358

8,314
107,983
(116,247)
50

1,195,882
108,071
1,303,953

-

323,901
51,285

-

323,901
51,285

-

(19,714)

-

(19,714)

-

355,472
52,323

-

355,472
52,323

-

(9,809)
397,986

-

(9,809)
397,986

35,545

797,562

10,722

843,829

35,545
35,545

796,551
870,372

8,314
50

840,410
905,967
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้นําอสังหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น มู ลค่ าสุ ท ธิ ต ามบัญ ชี จาํ นวน 867.25
ล้านบาท (2558: 771.62 ล้ านบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานและอสังหาริ มทรัพย์ที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม สัญญาเช่า
แต่ละสัญ ญานี้ ไม่ สามารถยกเลิ กได้เป็ นระยะเวลา 1 - 30 ปี การต่ออายุสัญ ญาภายหลังจะเป็ นไปตามการต่อรอง
กับผูเ้ ช่า
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจาก
ภายนอก ซึ่ งมีคุณสมบัติในวิชาชี พที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน อิ สระได้ประเมิ นมู ลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นของกลุ่มบริ ษทั เป็ น
ประจําทุกปี ยกเว้นงานระหว่างก่อสร้างกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาํ การประเมินเนื่ องจากสิ นทรัพย์เหล่านี้ อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จาก
เกณฑ์ขอ้ มูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในงบการเงิ น รวมที่ ท ําการประเมิ น
มี มูลค่ ายุติธรรมโดยวิธีเปรี ยบเที ยบตามราคาตลาดและวิธีรายได้เป็ นจํานวน 1,574.09 ล้านบาท (2558: 1,528.62
ล้ านบาท) ส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นที่ ไม่ได้ทาํ การประเมิ นและแสดงในงบการเงิ นรวมมี จาํ นวน 0.05
ล้านบาท (2558: 8.31 ล้ านบาท)
การทดสอบการด้ อยค่ า
เนื่องจากผลกระทบจากปั ญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม ซึ่ งส่ งผลให้ผผู ้ ลิต
อาหารทะเลแปรรู ปเพื่อส่ งออกยังคงระดับวัตถุดิบคงเหลือสําหรับเตรี ยมการผลิตอยู่ในระดับตํ่า อีกทั้งบริ ษทั ย่อย
ทางตรงและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมบางแห่งดําเนิ นงานอยูใ่ นพื้นที่ท่ีมีการแข่งขันสู ง ซึ่ งมีผลต่อส่ วนงานการให้บริ การ
รับ ฝากและบริ ห ารจัดการคลังสิ นค้าในส่ วนของสิ น ค้าควบคุ ม อุ ณ หภูมิ แ ช่ เย็น แช่ แข็งและธุ รกิ จบริ หารจัดการ
สิ นทรัพย์ภายใต้ส่วนงานอื่นๆ กลุ่มบริ ษทั จึงได้ทดสอบการด้อยค่าในสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ค่าความนิ ยม และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น - ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในงบการเงินรวมและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ได้ถูกประมาณขึ้นจากมูลค่าจากการใช้ โดยประเมินมาจากการคิดลดกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ที่เกิดขึ้นโดยประมาณการตามแผนการดําเนิ นธุ รกิจ และอัตราคิดลดซึ่ งคํานวณ
จากวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน
ข้อสมมติ เหล่านี้ มาจากดุ ล ยพิ นิ จของผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั และอยู่บนพื้ นฐานของประสบการณ์
ในอดี ตและแผนการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมถึ งการคาดการณ์ ในอนาคตที่ เชื่ อว่าสมเหตุ สมผลในสถานการณ์ ปั จจุ บนั
โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรื อมีขอ้ มูลใหม่ที่ชดั เจนขึ้น อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อสมมติ และอัตราคิดลดที่จะนํามาใช้ในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
จากการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าว การประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั จึงไม่รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
13

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
สํานักงานและ
ยานพาหนะ
อุปกรณ์อื่น
(พันบาท)

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
คลังสิ นค้า

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

289,801
49,313
-

1,845,326
22,954
152,143
(2,059)

554,767
29,997
111,448
(27,458)

104,522
13,669
10,549
(509)

214,952
32,669
8,140
(7,067)

68,705
3,561
88
(146)

80,181
258,542
(282,368)
(510)
(1,643)

3,158,254
410,705
(510)
(38,882)

339,114
241
7,778
347,133

2,018,364
24,790
31,966
(20,307)
2,054,813

668,754
18,560
31,946
(2,476)
716,784

128,231
7,042
4,027
(428)
138,872

248,694
26,624
6,898
(2,453)
279,763

72,208
4,072
(188)
76,092

54,202
112,130
(82,615)
83,717

3,529,567
193,459
(25,852)
3,697,174
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ม

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

-

334,373
147,801
(150)

53,079
81,578
(17,645)

47,256
20,191
(415)

114,792
41,389
(6,632)

42,212
10,059
(88)

-

591,712
301,018
(24,930)

-

347

482,024
149,138
(20,307)
610,855

117,012
81,058
(1,233)
196,837

67,032
21,631
(408)
88,255

149,549
18,536
(1,480)
166,605

52,183
8,965
(85)
61,063

213
213

867,800
279,888
(23,513)
1,124,175

289,801
289,801

1,510,953
1,510,953

493,981
7,707
501,688

55,492
1,774
57,266

29,060
71,100
100,160

26,493
26,493

80,181
80,181

2,485,961
80,581
2,566,542

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
สํานักงาน
และอุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
(พันบาท)

347
-
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เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
คลังสิ นค้า

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ม

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

339,114
339,114

1,536,340
1,536,340

545,150
6,592
551,742

59,008
2,191
61,199

50,953
48,192
99,145

20,025
20,025

54,202
54,202

2,604,792
56,975
2,661,767

346,786
346,786

1,443,958
1,443,958

517,213
2,734
519,947

48,949
1,668
50,617

62,100
51,058
113,158

15,029
15,029

83,504
83,504

2,517,539
55,460
2,572,999

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
สํานักงานและ
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
(พันบาท)

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
คลังสิ นค้า

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 1,405.96 ล้านบาท (2558: 1,440.08 ล้ านบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับ
จากสถาบันการเงิน
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน
525.35 ล้านบาท (2558: 501.19 ล้ านบาท)
ต้นทุ น การกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การได้มาซึ่ งอาคารและอุปกรณ์ ได้บ ันทึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุ นสิ น ทรัพย์มีจาํ นวน 31 พันบาท (2558: 2.8 ล้ านบาท) มี อตั ราดอกเบี้ ยที่ รับ รู ้
ร้อยละ 4.75 (2558: ร้ อยละ 4.5)
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

อุปกรณ์
สํานักงานและ
อุปกรณ์อื่น

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

31,195
3,372
1,443
36,010
841
3,640
40,491

84,614
2,951
25,135
(11,539)
101,161
5,205
5,670
112,036

33,679
6,309
6,464
(472)
45,980
1,969
3,766
(24)
51,691

24,164
3,556
(3,556)
24,164
1,493
25,657

53,845
2,124
88
(126)
55,931
1,354
(70)
57,215

19,110
17,083
(33,130)
(510)
2,553
12,872
(13,076)
2,349

246,607
35,395
(510)
(15,693)
265,799
23,734
(94)
289,439

ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,438
4,981
15,419
4,676
20,095

57,616
10,825
(7,761)
60,680
9,647
70,327

14,205
6,671
(404)
20,472
8,642
(5)
29,109

14,198
7,183
(3,556)
17,825
3,508
21,333

34,799
7,618
(84)
42,333
6,339
(6)
48,666

-

131,256
37,278
(11,805)
156,729
32,812
(11)
189,530

72

ยานพาหนะ
(พันบาท)

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
คลังสิ นค้า

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

อุปกรณ์
สํานักงานและ
อุปกรณ์อื่น

20,757
20,757

19,291
7,707
26,998

18,387
1,087
19,474

2,465
7,501
9,966

19,046
19,046

19,110
19,110

99,056
16,295
115,351

20,591
20,591

33,889
6,592
40,481

23,614
1,894
25,508

1,251
5,088
6,339

13,598
13,598

2,553
2,553

95,496
13,574
109,070

20,396
20,396

38,975
2,734
41,709

20,997
1,585
22,582

415
3,909
4,324

8,549
8,549

2,349
2,349

91,681
8,228
99,909

ยานพาหนะ
(พันบาท)

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
คลังสิ นค้า

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

ราคาทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ก่ อ นหั ก ค่ าเสื่ อ มราคาสะสมของอาคารและอุ ป กรณ์ ซ่ ึ งได้คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาเต็ ม จํานวนแล้ว แต่ ย งั คงใช้ง านจนถึ ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
มีจาํ นวน 98.35 ล้านบาท (2558: 79.74 ล้ านบาท)
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ งอาคารและอุปกรณ์ในปี 2558 ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนสิ นทรัพย์จาํ นวน 0.89 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยที่รับรู ้ร้อยละ 5.27
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558 อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสิ นค้าของบริ ษทั ได้ประสบอุบตั ิเหตุเพลิงไหม้ ซึ่ งอุปกรณ์ดงั กล่าวมี
มูลค่าคงเหลือตามบัญชี เท่ากับ 3.6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั สํารวจความเสี ยหายยืนยันค่าสิ นไหม
ทดแทนในส่วนการเรี ยกร้องเงินชดเชยค่าประกันภัยสําหรับความเสี ยหายของอุปกรณ์จาํ นวน 11.84 ล้านบาท โดยบริ ษทั
ได้รับการชําระเงินชดเชยดังกล่าวแล้วในเดือนกันยายน 2558
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินการใช้งานและสภาพปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของประมาณการอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ เป็ นผลให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 34.46 ล้านบาท
14

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก
สถาบันการเงิน
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินทีถ่ ึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
- ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
กิจการที่เกีย่ วข้ องกันที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
ส่ วนของหนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
การเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นที่มดี อกเบีย้ ส่ วนที่
หมุนเวียน

662

7,664

-

-

115,000

80,000

-

-

115,662

87,664

-

-

350,771

373,731

8,943

-

-

-

3,000

-

13,846

12,729

1,097

1,433

483,279

474,124

10,040

1,433
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคล หรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว

500,000

4

-

500,000

-

1,130,627

1,331,781

89,452

-

21,000
1,651,627

16,000
1,347,781

589,452

-

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
รวมหนีส้ ิ นที่มดี อกเบีย้ ส่ วนที่
ไม่ หมุนเวียน

25,546

19,143

1,261

1,175

1,677,173

1,366,924

590,713

1,175

รวมทั้งสิ้น

2,160,452

1,841,048

600,753

2,608

หนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ยซึ่ ง ไม่ รวมหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ าการเงิ น แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดหลังจากห้าปี
รวม

469,433
1,600,627
51,000
2,121,060
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(พันบาท)
461,395
8,943
1,194,181
553,658
153,600
35,794
1,809,176
598,395

-

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม คํ้าประกันโดยบริ ษทั กรรมผูม้ ีอาํ นาจลงนามและมี
สิ นทรัพย์ เป็ นหลักประกันโดยมีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็ นสิ นทรัพย์ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
รวม

867,251
1,405,963
58,427
2,331,641

(พันบาท)
771,621
1,440,083
58,427
2,270,131

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 260.62 ล้านบาท
และ 50 ล้านบาท ตามลําดับ (2558: 492.74 ล้ านบาท และ 50 ล้ านบาท ตามลําดับ)
รายละเอียดที่สาํ คัญของหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน มีดงั นี้
1) หุน้ กู้
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันและไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ าํ นวนเงิน 200 ล้านบาท (200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) และ 300 ล้านบาท
(300,000 หน่วย มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ตามลําดับ โดยครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
และ 10 พฤศจิ กายน 2562 และมี อตั ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 3 ต่อปี และ 3.25 ต่อปี ตามลําดับ ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายชําระ
ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2) เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท
ก) วงเงินกูย้ มื USD 3,450,000
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย
บริ ษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 3.2 ล้านบาท
ข) วงเงินกูย้ มื 224 ล้านบาท
ค) วงเงิน 90 ล้านบาท
ง) วงเงินกูย้ มื 290 ล้านบาท
จ) วงเงินกูย้ มื 152 ล้านบาท
บริ ษัท ออโต้ ลอจิค จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 76 ล้านบาท
ข) วงเงินกูย้ มื 0.8 ล้านบาท
บริ ษัท เจดับเบิล้ ยูดี แปซิ ฟิค แลนด์ จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 430 ล้านบาท
ข) วงเงินกูย้ มื 7.6 ล้านบาท
ค) วงเงินกูย้ มื 200 ล้านบาท
บริ ษัท เจดับเบิล้ ยูดี แปซิ ฟิค จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 244 ล้านบาท
ข) วงเงินกูย้ มื 57 ล้านบาท
ค) วงเงินกูย้ มื 82 ล้านบาท
ง) วงเงินกูย้ มื 4.01 ล้านบาท
บริ ษัท จาแพค โฮลดิง้ จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 200 ล้านบาท

98,395

-

98,395

-

111,271
22,500
96,560
74,000

176
145,711
37,500
141,200
97,400

-

-

51,600
-

75,000
657

-

-

3,561
197,000

192,000
5,097
-

-

-

209,400
48,300
65,200
-

233,400
53,100
74,800
476

-

-

49,510

89,590

-

-
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

บริ ษัท แปซิ ฟิค ห้ องเย็น จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 200 ล้านบาท
ข) วงเงินกูย้ มื 35 ล้านบาท
ค) วงเงินกูย้ มื 30 ล้านบาท
ง) วงเงินกูย้ มื 45 ล้านบาท
จ) วงเงินกูย้ มื 135 ล้านบาท
บริ ษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากัด
ก) วงเงินกูย้ ืม 325 ล้านบาท
รวม
หั ก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

88,303
2,880
9,144
108,000

121,711
9,888
1,500
19,152
135,000

-

-

245,774
1,481,398

272,154
1,705,512

98,395

-

(350,771)
1,130,627

(373,731)
1,331,781

(8,943)
89,452

-

รายละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้

วงเงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท
ก) วงเงินกูย้ มื USD 3,450,000

ระยะเวลาปลอดการชําระ
คืนเงินต้ น (Grace period)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
Libor + 3%

-

การจ่ ายชําระคืนเงินต้ น
-

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่ อย
บริ ษทั เบญจพรแลนด์ จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 3.2 ล้านบาท

MLR

-

-

78

ทั้งหมด 28 งวด งวดละ USD
124,000
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2560

ทั้งหมด 36 งวด งวดละ 0.09
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นเดือน
มีนาคม 2556

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินกู้ยืม
ข) วงเงินกูย้ มื 224 ล้านบาท

ระยะเวลาปลอดการชําระ
คืนเงินต้ น (Grace period)
-

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
MLR-1.75

ค) วงเงินกูย้ มื 90 ล้านบาท

-

งวดที่ 1-12 MLR-1
งวดที่ 13-24 MLR-0.5
งวดที่ 25-78 MLR

ง) วงเงินกูย้ มื 290 ล้านบาท

-

MLR-1.75

จ) วงเงินกูย้ มื 152 ล้านบาท

-

MLR-1.75

บริ ษทั ออโต้ ลอจิ ค จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 76 ล้านบาท

10 เดือน

งวดที่ 13- 24 MLR-1.5
งวดที่ 25-47 MLR-0.5
งวดที่ 48 MLR-0.5

การจ่ ายชําระคืนเงินต้ น
ทั้งหมด 96 งวด
- งวดที่ 1-12 งวดละ 1.5
ล้านบาท
- งวดที่ 13-96 งวดละ 2.87
ล้านบาท
- เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
กันยายน 2555
- ทั้งหมด 78 งวด งวดละ 1.25
ล้านบาท
- เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
กรกฏาคม 2555
- ทั้งหมด 84 งวด งวดละ 3.72
ล้านบาท
- เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่
เดือนกันยายน 2555
- ทั้งหมด 84 งวด งวดละ 1.95
ล้านบาท
- เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
กันยายน 2556
-

-

-

ข) วงเงินกูย้ มื 0.8 ล้านบาท

-

MLR

-
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ทั้งหมด 48 งวด งวดละ 1.95
ล้านบาท งวดสุ ดท้าย 2.85
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2559
ทั้งหมด 48 งวด งวดละ 0.02
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2558

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาปลอดการชําระ
อัตราดอกเบีย้
วงเงินกู้ยืม
คืนเงินต้ น (Grace period)
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิ ฟิค แลนด์ จํากัด
18 เดือน
งวดที่ 1-12 MLR-1
ก) วงเงินกูย้ มื 430 ล้านบาท
งวดที่ 13-24 MLR-0.5
งวดที่ 25-96 MLR

ข) วงเงินกูย้ มื 7.6 ล้านบาท

-

ค) วงเงินกูย้ มื 200 ล้านบาท

30 เดือน

การจ่ ายชําระคืนเงินต้ น

ทั้งหมด 96 งวด
- งวดที่ 19-36 งวดละ 4
ล้านบาท
- งวดที่ 37-60 งวดละ 5
ล้านบาท
- งวดที่ 61-84 งวดละ 6.5
ล้านบาท
- งวดที่ 85-96 งวดละ 7
ล้านบาท
- เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557
MLR
- ทั้งหมด 60 งวด งวดละ 0.128
ล้านบาท
- เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557
งวดที่ 1-12 MLR-1
- ทั้งหมด 77 งวด
งวดที่ 13-24 MLR-0.5
- งวดที่ 1-13 งวดละ 1.5
งวดที่ 25 เป็ นต้นไป MLR
ล้านบาท
- งวดที่ 14-25 งวดละ 2
ล้านบาท
- งวดที่ 26-37 งวดละ 2.5
ล้านบาท
- งวดที่ 38-61 งวดละ 3
ล้านบาท
- งวดที่ 62-73 งวดละ 3.5
ล้านบาท
- งวดที่ 74-76 งวดละ 4
ล้านบาท
- งวดที่ 77 งวดละ 0.5
ล้านบาท
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-

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาปลอดการชําระ
คืนเงินต้ น (Grace period)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

11 เดือน
ได้รับการขยายระยะเวลา
ปลอดการชําระคืนเงินต้น
เดิมเริ่ มชําระคืนเงินต้น
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2558 เป็ นเดือนสิ งหาคม
2558

MLR-0.5 ถึง MLR-2

-

ข) วงเงินกูย้ มื 57 ล้านบาท

5 เดือน
ได้รับการขยายระยะเวลา
ปลอดการชําระคืนเงินต้น
เดิมเริ่ มชําระคืนเงินต้น
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2558 เป็ นเดือนสิ งหาคม
2558

MLR-0.5 ถึง MLR-2

-

ค) วงเงินกูย้ มื 82 ล้านบาท

5 เดือน
ได้รับการขยายระยะเวลา
ปลอดการชําระคืนเงินต้น
เดิมเริ่ มชําระคืนเงินต้น
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2558 เป็ นเดือนสิ งหาคม
2558

MLR-0.5 ถึง MLR-2

-

วงเงินกู้ยืม
บริ ษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิ ฟิค จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 244 ล้านบาท
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การจ่ ายชําระคืนเงินต้ น
ทั้งหมด 84 งวด
- งวดที่ 1-5 งวดละ 2
ล้านบาท
- งวดที่ 6-17 งวดละ 3
ล้านบาท
- งวดที่ 18-29 งวดละ 3.5
ล้านบาท
- งวดที่ 30 เป็ นต้นไป
งวดละ 4 ล้านบาท
ทั้งหมด 66 งวด
- งวดที่ 1-5 งวดละ 0.4
ล้านบาท
- งวดที่ 6-17 งวดละ 0.7
ล้านบาท
- งวดที่ 18-29 งวดละ 1.1
ล้านบาท
- งวดที่ 30 เป็ นต้นไป
งวดละ 2.5 ล้านบาท
ทั้งหมด 66 งวด
- งวดที่ 1-5 งวดละ 0.8
ล้านบาท
- งวดที่ 6-17 งวดละ 1
ล้านบาท
- งวดที่ 18-29 งวดละ 1.4
ล้านบาท
- งวดที่ 30 เป็ นต้นไป
งวดละ 3 ล้านบาท

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินกู้ยืม
ง) วงเงินกูย้ มื 4.01 ล้านบาท

ระยะเวลาปลอดการชําระ
คืนเงินต้ น (Grace period)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
MLR

-

-

บริ ษทั จาแพค โฮลดิง้ จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 200 ล้านบาท

บริ ษทั แปซิ ฟิค ห้ องเย็น จํากัด
ก) วงเงินกูย้ มื 200 ล้านบาท

-

13 เดือน

งวดที่ 1-24 MLR-1.75
งวดที่ 25-42 MLR-1.5
งวดที่ 43-60 MLR-2

-

งวดที่ 1-48 MLR-2
งวดที่ 49-84 MLR-1.5

-

-

-

ข) วงเงินกูย้ มื 35 ล้านบาท

ค) วงเงินกูย้ มื 30 ล้านบาท

-

7 เดือน

งวดที่ 1-48 MLR-2
งวดที่ 49 MLR-1.5
งวดที่ 50-60 MLR-2

-

งวดที่ 1-48 MLR-2
งวดที่ 49-54 MLR-1.5

-

-

-

ง) วงเงินกูย้ มื 45 ล้านบาท

MLR-2

-

-

จ) วงเงินกูย้ มื 135 ล้านบาท

MLR-2

-

-
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การจ่ ายชําระคืนเงินต้ น
ทั้งหมด 36 งวด งวดละ 0.11
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่
มิถุนายน 2556
ทั้งหมด 60 งวด งวดละ 3.34
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
มกราคม 2557

ทั้งหมด 84 งวด งวดละ 2.78
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2556
ทั้งหมด 60 งวด งวดละ 0.58
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555
ทั้งหมด 54 งวด งวดละ 0.834
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2556
ทั้งหมด 54 งวด งวดละ 0.834
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556
ทั้งหมด 60 งวด งวดละ 2.25
ล้านบาท
เริ่ มชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน
มกราคม 2559

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินกู้ยืม
ฉ) วงเงินกูย้ มื 325 ล้านบาท

ระยะเวลาปลอดการชําระ
คืนเงินต้ น (Grace period)
ได้รับการขยายระยะเวลา
ปลอดการชําระคืนเงินต้น
เดิมเริ่ มชําระคืนเงินต้น
ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2557
เป็ นเดือนมกราคม 2558

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
4.15

-

การจ่ ายชําระคืนเงินต้ น
ทั้งหมด 55 งวด
- งวดที่ 1-8 งวดละ 3.5
ล้านบาท
- งวดที่ 9-32 งวดละ 6
ล้านบาท
- งวดที่ 33-55 งวดละ 6.65
ล้านบาท

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ตลอดจนการดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้
ในสัญญาเงินกูย้ มื และเงื่อนไขของหุ น้ กู้
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั เจดับ เบิ้ ลยูดี แปซิ ฟิค แลนด์ จํากัด บริ ษทั เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากัด และบริ ษ ทั
จาแพค โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการดํารงอัตราส่วนทางการเงินที่
ระบุ ไว้ในสัญ ญาเงินกู้ยืมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ย่อยดังกล่าวได้รับหนังสื อให้ความยินยอมในการผ่อนผันสําหรั บ
การปฏิ บ ตั ิ ผิ ดเงื่ อ นไขจากสถาบัน การเงิ น แล้ว ดังนั้น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้จดั ประเภทเงิ น กู้ยืม
คงเหลือของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวในงบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559

ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2558

มูลค่า
อนาคตของ
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

15,669

1,823

13,846

27,061
42,730

1,515
3,338

25,546
39,392
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มูลค่า
มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
อนาคตของ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่
ขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย
ต้องจ่าย
(พันบาท)

ดอกเบี้ย

มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

14,297

1,568

12,729

20,685
34,982

1,542
3,110

19,143
31,872

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

ดอกเบี้ย

1,236

139

1,097

1,340
2,576

79
218

1,261
2,358

ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

ดอกเบี้ย

มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

1,589

156

1,433

1,273
2,862

98
254

1,175
2,608

มูลค่า
มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
อนาคตของ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่
ขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย
ต้องจ่าย
(พันบาท)

มูลค่า
อนาคตของ
จํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่
ต้องจ่าย

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม
15

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)
2,062,057
1,841,048
98,395
2,160,452
1,841,048

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)
1,315
1,184
183,768
166,496
185,083
167,680

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

502,358
98,395
600,753

2,608
2,608

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม

4
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18,015
39,614
57,629

22,413
29,637
52,050

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
181,805
158,764
57,629
52,050
8,916
3,278
57,629
52,050
185,083
167,680

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม
16

เจ้ าหนีอ้ ื่น

หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค้างจ่าย
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ

4

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
11,664
12,183
5,733
2,040

79,315
35,847
11,633
126,795
138,459

รวม
17

48,666
35,623
23,361
107,650
119,833

33,175
700
33,875
39,608

15,288
600
659
16,547
18,587

ประมาณการหนีส้ ิ น
รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
57,000
57,000
14,755
71,755
57,000

ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในปี 2556 ลูกค้ารายหนึ่ งและบริ ษทั ประกันภัยของลูกค้าได้เป็ นโจทก์ร่วมในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดจากการนํา
สิ นค้ามาฝากในคลังสิ นค้าของบริ ษทั และต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอาคารคลังสิ นค้าทําให้สินค้าเสี ยหาย โดยโจทก์
ได้เรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายจากบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ประกัน ภัยของบริ ษ ทั เป็ นจํานวนเงิ น 117.75 ล้านบาท ต่ อมาเมื่ อ วัน ที่
26 พฤษภาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริ ษทั ชําระค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 57.08 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ทั้งนี้บริ ษทั ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินในงบการเงินจํานวน 71.76 ล้านบาท สําหรับค่าเสี ยหายรวมถึงดอกเบี้ยดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั และบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ฎีกาคัดค้านคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ซ่ ึ งบริ ษทั ได้ให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันจํานวน 82.99 ล้านบาท สําหรับเรื่ องดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้
ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาแล้ว
18

ทุนเรื อนหุ้น
มูลค่าหุน้
2559
2558
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
ต่อหุน้
(บาท)
(พันหุ้น/พันบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

0.5
0.5

600,000
420,000

300,000
210,000

600,000
-

300,000
-

0.5

1,020,000

510,000

600,000

300,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

0.5
0.5

600,000
420,000

300,000
210,000

480,000
120,000

240,000
60,000

0.5

1,020,000

510,000

600,000

300,000

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

0.5
0.5

600,000
420,000

1,335,830
-

480,000
120,000

109,082
1,226,748

0.5

1,020,000

1,335,830

600,000

1,335,830
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การออกหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเรื่ องทุนจดทะเบียนดังนี้
1) การจ่ายเงินปันผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั จํานวนเงินไม่เกิน 420 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษ ทั ในอัตรา 10 หุ ้นเดิ มต่อ 7 หุ ้นปั น ผล รวมมู ลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิ นจํานวน 210 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตรา
การจ่ายปั นผล 0.35 บาท ต่อหุ ้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นดิ มหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว ให้
จ่ายปันผลเป็ นเงินสดแทนในหุน้ ละ 0.35 บาท และ
2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 300 ล้านบาท เป็ นจํานวน 510 ล้านบาท
โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 420 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล ต่อมา
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้รายงานผลจํานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรเป็ นหุน้ ปั นผลจริ งจํานวน 419,999,944
หุน้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
เมื่ อ วัน ที่ 21 - 23 กัน ยายน 2558 บริ ษ ัท เสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้แ ก่ ป ระชาชนทั่วไปจํานวน 120,000,000 หุ ้ น
ในราคาหุ ้นละ 11 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,320 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ (สุ ทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การขายหุ ้น สามัญ ) จํานวน 1,227 ล้านบาท และบริ ษ ทั ได้รับ ชําระค่ าหุ ้น เพิ่ม ทุ น ดังกล่ าวในวัน ที่ 24 กันยายน 2558
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุนชําระแล้วจากเดิ ม 240 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 480 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท)
เป็ น 300 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 600 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท) กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้น
ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนําไปจ่าย
เป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
19

สํ ารองและส่ วนเกินทุน
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรื อ กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ัท จะต้อ งจัด สรรทุ น สํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารอง
ดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน 17.85
ล้านบาท และ 11.67 ล้านบาท ตามลําดับ (2558: 35.97 ล้ านบาท และ 6 ล้ านบาท ตามลําดับ)
ส่ วนเกินทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยด้ วยการแลกหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยด้วยการแลกหุน้ แสดงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ
หุ ้นสามัญ ณ วันซื้ อธุ รกิจกับจํานวนเงินที่ บริ ษทั ได้รับจากการออกจําหน่ ายหุ ้นให้เป็ นการแลกเปลี่ยนกับผูถ้ ือหุ ้นของ
ผูถ้ ูกซื้อ
ส่ วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้ างธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกันแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย ณ วันจัดโครงสร้างธุรกิจกับจํานวนเงินที่บริ ษทั จ่ายซื้อ
ส่ วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากเงินปันผลจ่ ายจากกําไรสะสมที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้ างธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงจากเงินปั นผลจ่ายจากกําไรสะสมที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้างธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน
แสดงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ คือ เงินปันผลที่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย โดยจ่ายจากกําไรสะสม
ของบริ ษทั ย่อยที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมที่ เกิ ดก่ อนการจัด
โครงสร้ างธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันให้กับผูถ้ ื อหุ ้ นของบริ ษ ัทย่อยเป็ นจํานวนเงิ น 53.56 ล้านบาท (2558: 59.45
ล้ านบาท)

88

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ น เผื่อขายแสดงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นประกอบด้วยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขายจนกระทั้งมีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
20

ส่ วนงานดําเนินงาน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนงานใหม่
เนื่ อ งจากผูบ้ ริ หารเห็ นว่าเป็ นข้อมู ลที่ ความเหมาะสมในการประเมิ นผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษ ทั
มากกว่า
กลุ่มบริ ษทั มี 5 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงานธุรกิจ
ที่ สําคัญ นี้ ให้บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ างกัน และมี การบริ ห ารจัด การแยกต่ างหาก เนื่ อ งจากดําเนิ น ธุ รกิ จและใช้ก ลยุท ธ์ ท าง
การตลาดที่ แตกต่างกัน ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ ละ
หน่วยงานธุรกิจที่สาํ คัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้






ส่วนงานที่ 1 การให้บริ การรับฝากและบริ หารจัดการคลังสิ นค้า
ส่วนงานที่ 2 การให้บริ การขนส่งสิ นค้า
ส่วนงานที่ 3 การให้บริ การขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ
ส่วนงานที่ 4 บริ การรับฝากเอกสารข้อมูล
ส่วนงานที่ 5 อื่นๆ

ข้อมู ลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่ รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดําเนิ น งานวัดโดยใช้กาํ ไรก่ อ น
ภาษี เงิ น ได้ข องส่ ว นงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัด การภายในและสอบทานโดยผู ้มี อ ํา นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด
ด้านการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนินงานนั้นเป็ นข้อมูล
ที่เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อมูลตามส่ วนงานที่รายงาน
ส่ วนงานที่ 1
2559
2558

ส่ วนงานที่ 2
2559
2558

ส่ วนงานที่ 3
ส่ วนงานที่ 4
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
258
293
93
88
258
293
93
88

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รวมรายได้

1,523
1,523

1,666
1,666

336
336

300
300

ต้นทุนการให้เช่าและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริ การ
ส่วนเพิ่ม
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) ในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงานก่ อนภาษีเงินได้

1,039
23
244

976
21
197

260
56

248
45

182
3
61

200
4
64

36
4
30

116
15
55
1,492

71
1,265

1
317

-

246

-

(7)
24

3
404

19

-

5,322
2,399

4,625
1,684

278
86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ส่วนงาน
หนี้สินส่ วนงาน

ส่ วนงานที่ 5
รวมส่ วนงานทีร่ ายงาน
2559
2558
2559
2558
40
40

57
57

2,250
2,250

2,404
2,404

38
3
30

53
6
28

30
4
28

1,570
36
419

1,492
32
364

1
269

70

1
72

30
117

46
108

116
15
86
2,242

122
2,010

4

12

24

23

16

(77)

(51)

(7)
1

3
397

189
63

180
85

182
86

104
15

99
11

1,688
1,032

1,539
947

7,572
3,617

6,634
2,791

3
296
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การกระทบยอดสินทรั พย์และหนี้สินของส่ วนงานที่รายงาน
2559

2558
(พันบาท)

สิ นทรัพ ย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
รายการระหว่างกัน
สิ นทรัพ ย์รวม

7,572
(2,254)
5,318

6,634
(1,651)
4,983

หนีส้ ิ น
รวมหนี้สินของส่วนงานที่รายงาน
รายการระหว่างกัน
หนีส้ ิ นรวม

3,617
(912)
2,705

2,791
(454)
2,337

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ส่ วนงานที่ 1 และ 3 ให้บริ การด้านขนส่ งและบริ การขนย้ายแก่ลูกค้าระหว่างประเทศ ซึ่ งในการนําเสนอการจําแนก
ส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้จากการให้เช่าและการบริ การตามส่วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า ทั้งนี้ กลุ่ม
บริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ที่สาํ คัญตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศ
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)
2,085,486
2,165,482
77,900
126,874
5,630
6,776
8,319
35,332
56,363
2,219,443
2,348,719

ไทย
สหรัฐอเมริ กา
เมียนมาร์
ลาว
กัมพูชา
ประเทศอื่นๆ
รวม
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
21

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าสิ นค้าเสี ยหายที่ไม่ได้รับชดเชยจาก
การประกันภัย
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวม
22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
272,091
229,061
66,616
50,577
47,688
57,797
6,420
6,247
34,263
14,376
21,234
5,001
13,359
11,833
4,250
2,605
9,996
11,494
1,231
1,406
2,307
1,943
320
141

7

859
38,906
419,469

1,135
573
35,641
363,853

(437)
31,378
131,012

900
(195)
19,573
86,255

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินเดือนและค่าแรง
ผลประโยชน์อื่น
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
ต้นทุนบําเหน็จบํานาญ - โครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

425,040
84,865
7,176

(พันบาท)
395,426
130,697
76,716
24,508
6,085
3,486

120,951
17,736
2,889

7,847
524,928

3,776
482,003

867
142,443
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999
159,690

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ ก ของกองทุ น โดยพนัก งานจ่ ายเงิ น สะสมในอัต ราร้ อ ยละ 3 - 6 ของเงิ น เดื อ นทุ ก เดื อ น และ
กลุ่ ม บริ ษ ัท จ่ ายสมทบในอัต ราร้ อ ยละ 3 - 6 ของเงิ น เดื อ นของพนัก งานทุ ก เดื อ น กองทุ น สํารองเลี้ ย งชี พ นี้ ได้
จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่
ได้รับอนุญาต
23

สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่ าด้ านผู้เช่ าที่สาํ คัญ
บริ ษ ัท เบญจพรแลนด์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาเช่ าที่ ดิน หลายฉบับ กับ การท่ าเรื อ เป็ น
ระยะเวลา 3 ถึ ง 17 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2547 ถึ งวันที่ 30 กันยายน 2571 โดยมี อตั ราค่าเช่ าเดื อนละ
0.20 ถึง 1.20 ล้านบาท นอกจากนี้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นเป็ น
ระยะเวลา 10 ถึง 22 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2571 โดยมีอตั ราค่าเช่าเดือนละ
0.06 ถึง 0.10 ล้านบาท
บริ ษทั ออโต้ลอจิค จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับการท่าเรื อเป็ นระยะเวลา
10 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 0.30 ถึง 1.70 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับบุคคลและนิ ติบุคคลอื่นเป็ นระยะเวลา 3 เดือนถึง
10 ปี โดยเริ่ ม ตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2555 ถึ งวัน ที่ 14 สิ งหาคม 2561 โดยมี อ ตั ราค่าเช่ าเดื อ นละ 0.38 ถึ ง 1.48
ล้านบาท
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค แลนด์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับบริ ษทั เก็ท
บิลเดอร์ จํากัด เป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2586 โดยมีอตั ราค่าเช่า
เดือนละ 0.48 ถึง 0.87 ล้านบาท
บริ ษ ทั เจพี เค โคลด์ สโตเรจ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาเช่ าที่ ดินหลายฉบับ กับ บริ ษ ทั เก็ท
บิลเดอร์ จํากัด เป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2585 โดยมีอตั ราค่าเช่า
เดือนละ 0.11 ถึง 0.16 ล้านบาท
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จํานวนเงินขั้นตํา่ ที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

108,332
215,734
380,090
704,156

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
115,905
23,314
20,374
265,042
18,212
24,091
432,033
812,980
41,526
44,465

สัญญาเช่ าด้ านผู้ใ ห้ เช่ าที่สาํ คัญ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จํานวนเงินขัน้ ตํา่ ที่ต้องจ่ ายในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

275,416
332,254
17,167
624,837
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
320,893
63,099
104,184
541,225
18,167
880,285
63,099
104,184

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
24

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ง
ค่าสาธารณูปโภคและค่าซ่อมบํารุ ง
ค่าเช่า
ส่วนแบ่งผลประโยชน์สญ
ั ญาลงทุน บริ หาร
และประกอบการคลังสิ นค้าอันตราย
ค่าเดินทาง
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเบี้ยประกันภัย
อื่นๆ
รวมต้ นทุนการให้ เช่ าและการให้ บริการ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและค่ าใช้ จ่าย
ในการบริหาร
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524,928
366,137
239,732
171,971
130,727

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)
482,003
159,690
142,443
412,750
69,815
82,158
236,226
187,435
179,718
186,339
67,305
70,868
128,675
183,552
199,460

125,601
24,972
22,648
20,691
398,352

103,091
22,190
22,671
22,113
271,428

125,601
6,535
6,499
5,041
69,382

103,091
4,649
3,918
4,771
33,211

2,025,759

1,887,486

880,855

824,287

งบการเงินรวม
2559
2558

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
25

ค่ าผลประโยชน์ ตอบแทนจากการให้ บริการส่ วนเพิม่
ในเดือนกันยายน 2559 การท่าเรื อแห่ งประเทศไทย (“กทท.”) ได้มีหนังสื อถึ งบริ ษทั เพื่อเรี ยกเก็บค่าผลประโยชน์
ตอบแทนจากการให้บริ การของบริ ษทั ส่ วนเพิ่มที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี 2553 ถึง 2558 ย้อนหลังเพิ่มเติ มเป็ นจํานวนเงิน
115.83 ล้านบาท ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวกําหนดเพิ่มเติ มตามประกาศการท่าเรื อในปี 2554 ซึ่ งไม่ได้กาํ หนดอยู่ใน
สัญญาลงทุน บริ หารและประกอบการคลังสิ นค้าอันตรายปี 2546 และกทท.ไม่เคยเรี ยกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน
จากรายได้ค่ า ธรรมเนี ย มดังกล่ าวมาก่ อ น อย่างไรก็ ต าม ฝ่ ายบริ ห ารได้รับ รู ้ ค่ าใช้จ่ า ยสําหรั บ ค่ า ผลประโยชน์
ตอบแทนส่ วนเพิ่มดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 115.83 ล้านบาท แล้วในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้จ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนเพิ่มดังกล่าวให้แก่กกท.
ทั้งจํานวนแล้ว
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ต้ นทุนทางการเงิน
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่ าย
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูแ้ ละเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร
รวมดอกเบีย้ จ่ าย
ต้นทุนทางการเงินอื่น
หั ก จํานวนที่รวมอยูใ่ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ

4

1,197
85,238
86,435
40
86,475

173
8,459
116,697
125,329
2
125,331

1,047
8,760
9,807
9,807

296
8,459
12,889
21,644
2
21,646

13

(31)
86,444

(2,798)
122,533

9,807

(888)
20,758
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
27

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆที่บนั ทึกตํ่าไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้

32,297
11,362
43,659

75,435
75,435

5,945
11,362
17,307

31,700
31,700

(19,137)
24,522

60
75,495

(24,436)
(7,129)

(134)
31,566

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม
2558
2559
รายได้
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
ก่อน
ก่อน
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2,524

(505)

2,019

-

-

-

(3,591)
(1,067)

718
213

(2,873)
(854)

-

-

-

97

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
รายได้
รายได้
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
ก่อน
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2,524

(505)

2,019

-

-

-

(711)
1,813

142
(363)

(569)
1,450

-

-

-

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2559
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป
กําไรระหว่างกันที่ยงั ไม่รับรู ้
รวม

20

2,404.12
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2558
(พันบาท)
1,020
204
(18,367)
6,826
13,653
11,362
10,844
24,522

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

19.04

(พันบาท)
396,566
79,313
(36,776)
10,895
19,685
2,378
75,495

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป
รวม

20

(7.44)

2558
(พันบาท)
95,853
19,171
(41,689)
4,027
11,362
(7,129)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

5.92

(พันบาท)
532,824
106,565
(77,977)
2,978
31,566

น

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
เป็ นต้นไป
28

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น อนุ ม ตั ิ ให้กลุ่ม บริ ษ ทั ได้รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ห ลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับ การ
ส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับธุรกิจให้บริ การด้านห้องเย็น และการ
ให้บริ การเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ ค คลสําหรั บ กําไรสุ ท ธิ ที่ ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับ การส่ ง เสริ ม มี
กําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(ข) ให้นาํ ผลขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับการส่ งเสริ มสามารถนําไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่
ได้รับการส่งเสริ มเป็ นเวลาห้าปี
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้
ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้ที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

รายได้จากการให้เช่า
และการให้บริ การ
ในประเทศ
29

กิจการที่
ได้รับการ
ส่งเสริ ม

2559
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม

353,258

1,866,185

กิจการที่
ได้รับการ
รวม
ส่งเสริ ม
(พันบาท)

2,219,443

428,002

2558
กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม

รวม

1,920,717

2,348,719

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน)
สําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญ ที่ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี
โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ซึ่งปรับปรุ งด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุน้ ปันผลตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 30 เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ นํามาใช้ใ นการคํานวณกําไรต่ อ หุ ้ น สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ได้ถู ก ปรั บ ปรุ ง เสมื อ นว่าการ
เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุน้ ปันผลนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นปี ของปี บัญชีดงั กล่าว โดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(พันหุ้น / พันบาท)
(ขาดทุน) กําไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัท (ขั้นพืน้ ฐาน)

(8,864)

333,482

102,982

501,257

จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่าย
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่
ถ่ วงนํา้ หนัก (ขั้นพืน้ ฐาน)

600,000
420,000

480,000
452,219

600,000
420,000

480,000
452,219

1,020,000

932,219

1,020,000

932,219

(ขาดทุน) กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)

(0.01)

0.36

0.10

0.54
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
30

เงินปันผล
ในการประชุ ม สามัญ ประจําปี ของผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษ ทั เมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน 2559 ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ทั มี มติ อนุ ม ตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2558 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.38889 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 233.33 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จ่ายเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 420 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใน
อัตรา 10 หุ ้นเดิม ต่อ 7 หุ ้นปั นผล รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกินจํานวน 210 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 0.35
บาท ต่อหุ ้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิ มหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด
แทนในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท และ
- จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.03889 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 23.33 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่าย
หุน้ ปั นผลและเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในเดือนพฤษภาคม 2559
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2558 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิให้จดั สรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 264 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในเดือนกันยายน 2558

31

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่วนที่สาํ คัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษ ทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ การดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่ม บริ ษ ทั กลุ่ มบริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งด้านอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื ถ้าหากมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด กลุ่มบริ ษทั จะลดความเสี่ ยงดังกล่าว
โดยทําให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื ส่วนใหญ่มีอตั ราคงที่
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่มี
ดังนี้
ค

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

5.00

9,114

-

-

9,114

3.64-5.50

4,429
13,543

53,146
53,146

39,881
39,881

97,456
106,570
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2558
ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

5.50

-

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

3.25 - 4.50
5.00
3.64 - 5.50

46,700
46,700

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

46,700
46,700

รวม

432,000

-

-

432,000

9,114

-

-

9,114

10,429
451,543
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งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

95,146
95,146

39,881
39,881

145,456
586,570

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2558
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

4.75 - 8.00

239,800

-

-

239,800

5.50

239,800

78,700
78,700

-

78,700
318,500

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้ สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระ
หรื อกําหนดอัตราใหม่มีดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ไม่หมุนเวียน
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

2.75 - 7.12

115,662

-

-

115,662

3.00 - 3.25
3.00 - 6.50

350,771

500,000
1,079,627

51,000

500,000
1,481,398

5.50
2.55 - 8.66

3,000
13,846
483,279

21,000
25,546
1,626,173

51,000

24,000
39,392
2,160,452
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2558
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ปี 2558
ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

รวม

4.20 - 7.75

87,664

-

-

4.75 - 6.75

373,731

1,178,181

153,600

1,705,512

5.50
2.75 - 7.88

12,729
474,124

16,000
19,143
1,213,324

153,600

16,000
31,872
1,841,048

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2559
ไม่หมุนเวียน
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

ภายใน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

87,664

รวม

3.00 - 3.25

-

500,000

-

500,000

3.00 - 3.852
4.66 - 6.01

8,943
1,097
10,040

53,658
1,261
554,919

35,794
35,794

98,395
2,358
600,753

5.035 - 7.88

1,433
1,433

1,175
1,175
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-

2,608
2,608

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการรับและการให้บริ การ เงินให้กยู้ ืมและ
เงิน กู้ยืม ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ไม่ ได้นําเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มาใช้ล ด
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่ งปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่มีสาระสําคัญ ต่อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั วันที่ 31 ธันวาคม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแปลงเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

หมายเหตุ
เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ย ง
เงินเรี ยลกัมพูชา
เงินลงทุนอื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง

5
7
4
14
15

6
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งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

14,940
29,135
97,456
(98,395)
(3,278)

21,685
42,100
46,700
(8,916)

4
5,574
97,456
(98,395)
-

6,525
46,700
-

39,858

101,569

4,639

53,225

75,504

-

75,504

-

75,504

-

75,504

-

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
สกุลเงินอื่นๆ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง

5
7

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

369
1

127
-

-

370

127

-

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อคือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ ฐ านะทางการเงิ น ของลู ก ค้าทุ ก รายที่ ข อวงเงิ น สิ น เชื่ อ ในระดับ หนึ่ งๆ ณ วัน ที่ รายงานไม่ พ บว่ามี
ความเสี่ ยงจากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน แต่ ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากกลุ่ มบริ ษ ทั มี ฐานลู ก ค้าจํานวนมาก
ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรวมถึง
ลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทาง
การเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2559
สินทรั พย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

238,630
75,504

238,630
75,504

97,456
500,000
1,481,399

-

24,000
39,392

-
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มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

-

รวม

-

238,630
75,504

97,456
503,734
1,481,399

-

97,456
503,734
1,481,399

24,077
43,259

-

24,077
43,259

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2558
สินทรั พย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า
สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

174,499

174,499

46,700
1,705,512

-

16,000
31,872

-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

-

รวม

-

174,499

46,700
1,705,512

-

46,700
1,705,512

16,000
31,872

-

16,000
31,872

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2559
สินทรั พย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

238,630
75,504
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238,630
75,504

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

-

-

รวม

238,630
75,504

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

145,456
500,000
98,395
2,358

-

31 ธันวาคม 2558
สินทรั พย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า

174,499

174,499

สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

78,700
2,608

-
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มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

147,214
503,734
98,395
2,358

รวม

-

147,214
503,734
98,395
2,358

-

-

174,499

78,700
2,608

-

78,700
2,608

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ประเภท
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
32

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
คิดลดกระแสเงินสด
อ้างอิงจากราคานายหน้า
คิดลดกระแสเงินสด
คิดลดกระแสเงินสด
คิดลดกระแสเงินสด

ภาระผูกพันที่มกี บั บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ ไ ด้ รับรู้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
สัญญาอื่นๆ
รวม

28,028
12,345
108
40,481

132,573
255
132,828

21
1,594
108
1,723

6,523
6,523

158,238
999
159,237

157,519
1,012
158,531

90,488
90,488

91,688
91,688

สัญญาที่สําคัญ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับการท่าเรื อแห่งประเทศไทย (“การท่าเรื อ”) ในการลงทุน บริ หารและประกอบการคลังสิ นค้า
อันตราย เป็ นเวลา 30 ปี ทั้งนี้ บ ริ ษ ทั จะเป็ นผูด้ าํ เนิ น ธุ รกิ จในการเคลื่ อนย้าย และรั บ ฝากสิ นค้าอันตราย ในพื้นที่
คลังสิ นค้าอันตรายของการท่าเรื อโดยบริ ษทั ตกลงที่จะแบ่งผลประโยชน์ประจําปี ให้แก่การท่าเรื อตามที่ตกลงกันโดย
สัญญาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2576
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงิ นฝากธนาคารของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั จํานวนเงิน 35.08 ล้านบาท และ 20.21 ล้านบาท
ตามลําดับ ใช้เป็ นหลักประกันหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารและอื่นๆ (2558: 25.28 ล้ านบาท และ 12.09 ล้ านบาท
ตามลําดับ)
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หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
ในปี 2555 บริ ษทั สองแห่งเป็ นโจทก์ร่วมได้เรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดจากการที่บริ ษทั ผูข้ นสิ นค้าได้นาํ สิ นค้ามาฝาก
ในคลังสิ นค้าของบริ ษทั และต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้สินค้าในตูส้ ิ นค้า โดยโจทก์ได้เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั และ
บริ ษทั ประกันภัยของบริ ษทั และบริ ษทั ผูข้ นสิ นค้าเป็ นจํานวนเงิน 2.69 ล้านบาท คดีฟ้องร้องดังกล่าวอยูใ่ นระหว่าง
การตัดสิ นของศาลแพ่ง เนื่ องจากผลของคดียงั ไม่สิ้นสุ ดและบริ ษทั ยังไม่สามารถระบุผลจากคดีดงั กล่าว บริ ษทั ยัง
ไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน
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เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1) เมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2560 บริ ษทั ออโต้ลอจิค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั
สยาม เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 44.50 ของทุนที่
ออกและชําระแล้ว โดยได้ชาํ ระค่าหุ ้นร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ ้น เป็ นเงิน 2.12 ล้านบาท แล้ว ทั้งนี้ เป็ นไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จึงมีผลให้บริ ษทั สยาม เจดับเบิ้ลยูดี
โลจิสติกส์ จํากัด กลายเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
2) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จาแพ็ค โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีมติ
อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจํานวน 263 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 2.63 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม และเรี ยกให้ช าํ ระค่าหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดังกล่ าวเต็ม
จํานวนแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
3) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มี
มติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจํานวน 263 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 2.63 ล้านหุ ้น มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และเรี ยกให้ชาํ ระค่าหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเต็ม
จํานวนแล้วเมื่ อวันที่ 24 มกราคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนและทุ นชําระแล้ว
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
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4)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เบญจพรแลนด์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มี
มติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจํานวน 248 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 2.48 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
หุ ้นละ 100 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม และเรี ยกให้ชาํ ระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

5) เมื่ อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ ประชุ มวิ สามัญผู ้ถื อหุ ้ นของบริ ษ ัท เจดับเบิ้ ลยู ดี แปซิ ฟิ ค แลนด์ จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย มีมติให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมในส่วนที่ยงั เรี ยกชําระไม่เต็มมูลค่า จํานวน 0.15 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ
20 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น 3 ล้านบาท โดยบริ ษ ัท ย่อ ยได้รั บ ชําระเงิ น จํานวนดัง กล่ า วแล้ว เมื่ อ วัน ที่ 2
กุมภาพัน ธ์ 2560 บริ ษ ทั ย่อยได้จดทะเบี ยนการเปลี่ ย นแปลงดังกล่าวกับ กระทรวงพาณิ ชย์แ ล้วเมื่ อ วันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2560
6) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ความเห็นชอบ
การจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 81.60 ล้านบาท
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ ไ ด้นํามาใช้ในการจัด ทํางบการเงิ น นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่ เหล่ านี้ อาจ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ มาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทาง
การเงิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
114

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

เรื่ อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริ ษ ทั ได้ประเมินในเบื้ องต้นถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิ จการของ
กลุ่มบริ ษทั จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
36

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอ
งบการเงินสําหรับปี 2559
31 ธันวาคม 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่า
ค้างจ่ายระยะยาว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจาก
เงินปันผลจ่ายจากกําไรสะสม
ที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
กําไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังการจัด
ก่อนการจัด
การจัด
หลังการจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
(พันบาท)

ก่อนการจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินรวม
การจัด
ประเภทใหม่

326,079
83,394
182,096

15,814
(15,815)
(62,263)

341,893
67,579
119,833

72,600
130,289
-

-

62,263

62,263

-

-

-

36,124

(41,616)
41,616
-

41,616
77,740

-

-

-

3,148
(3,148)
-

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ีเนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า
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75,748
127,141
-

