
 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดย  
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบ ัน  ข ้าพ เ จ ้า ได ้น า เ ร่ื อ ง เหล่า น้ีมา
พิจ ารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนในงบการเงินรวม 
และการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ฏ) 10 13 15 และ 16 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ผลประกอบการของบริษัทย่อยบางแห่งซ่ึงประกอบ
ธุรกิจด้านอาหารและการบริหารจัดการสินทรัพย์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 
ซ่ึงผูบ้ริหารพิจารณาว่าปัจจยัเหล่าน้ีเป็นขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าความนิยม และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนในงบการเงินรวม และเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เ น่ืองจากการในการประเมินเร่ืองการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าว ผูบ้ริหารจะตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืน โดยค านวณจากมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยด์ว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสดซ่ึงก าหนดจากขอ้
สมมติฐานต่าง ๆ เช่น อตัราการเติบโตของรายได ้และ
อตัราคิดลด ซ่ึงต้องอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารและมี
ความไม่แน่นอนในการประมาณกระแสเงินสดท่ีจะ
ได้รับในอนาคต ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงได้พิจารณาเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
- การท าความเข้าใจและประเมินกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาความเหมาะสมของการ
ระบุขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า การระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด และวิธีการประเมินมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดดงักล่าว 

-   ทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยท่ี์จดัท าโดยผูบ้ริหาร  

-   พิจารณาขอ้สมมติหลกัท่ีผูบ้ริหารใช้ โดยอา้งอิง
กับข้อมูลภายในและภายนอก แผนด าเนินงาน 
และการวิเคราะห์ขอ้มูลในอดีตท่ีผา่นมา 

- พิจารณาความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการ
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณา
ผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและ 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 4(ฎ) และ 14  
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัมีการเช่าอุปกรณ์ ท่ีดินและคลงัเก็บสินคา้หลาย
แห่ง การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เป็นคร้ังแรก ท าใหผู้บ้ริหารตอ้งระบุ
สัญญาทั้งหมดท่ีเป็นสัญญาเช่า ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเก็บ
ขอ้มูลเป็นจ านวนมากเพื่อพิจารณาวา่สัญญาใดเขา้ข่ายเป็น
สัญญาเช่า และการพิจารณาเง่ือนไขในสัญญาเก่ียวกับ
ระยะเวลาในการเช่า อตัราคิดลด สิทธิการต่ออายุสัญญา 
องคป์ระกอบของสัญญาท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการเช่า เป็นตน้  
 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสม  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นผลให้กลุ่มบริษัทบันทึก
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หน้ีสินตามสัญญาเช่าและปรับปรุง
ผลกระทบสะสมของการปฏิบติัตาม TFRS 16 ในก าไร
สะสมในจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้จ านวน 1,696.45 ล้านบาท และ 
120.31 ล้านบาท และหน้ีสินตามสัญญา เ ช่าจ านวน 
1,666.22 ลา้นบาท และ 111.41 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ตามล าดบั 
 
เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมากและมี
ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัอยา่งมีสาระส าคญั 
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
- การท าความเข้าใจนโยบายของกลุ่มบริษัท 

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการ
และการควบคุมเก่ียวกบัการระบุสัญญาเช่า และ
การพิจารณาเง่ือนไขในสัญญา 

- น ารายละเอียดสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ีจดัท าโดยกลุ่มบริษทั  เพื่อสุ่มทดสอบ
รายการเช่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีรับรู้กบัขอ้มูล
ท่ีรวบรวมไดเ้ก่ียวกบัการเช่าประเมินอายุสัญญา
เช่าท่ีใชแ้ละการค านวณมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

- ทดสอบการกระทบยอดกับภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยไว้
ในงบการเงินปีก่อน และประเมินสัญญาบริการ
หลกัวา่เป็นสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ 

- ประเมินวิธีการ และขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
ใชใ้นการก าหนดอตัราคิดลด 

-      ทดสอบการค านวณรายการปรับปรุงเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

- พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของ
กลุ่มบริษทัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปี
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือ
หยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
การเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั เจดบัเบิลยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 814,959,433 885,538,722 378,477,201 458,051,571

เงินลงทุนชวัคราว 172,768 959,913 172,768 959,913

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน

ลูกหนีการคา้ 6, 26 610,335,687 737,437,761 90,167,031 101,882,410

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 121,037,917 214,973,761 132,539,466 42,301,161

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                       63,000,000 111,620,000 204,920,000

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการอืน -                       159,204,937 -                       150,000,000

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 76,072,434 100,884,451 76,072,434 100,884,451

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 1,610,254 596,183 -                       -                       

สินคา้คงเหลือ 8 112,890,839 59,947,669 -                       -                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 45,677,335 48,713,095 2,241,087 2,844,755

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,782,756,667 2,271,256,492 791,289,987 1,061,844,261

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 28 24,487,053 36,772,419 8,150,009 20,878,413

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                       -                       3,530,027,937 3,282,619,059

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 1,152,360,898 1,031,963,323 236,495,342 236,495,342

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 64,549,567 43,701,929 5,100,000 -                       

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 26 205,547,880 243,058,174 201,500,000 207,700,000

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 71,974,557 69,419,510 99,691,538 95,441,143

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 21,389,746 22,403,817 -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต

   ใหด้าํเนินการ 11 289,190,284 278,899,243 289,190,284 279,017,187

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 573,011,937 372,836,985 -                       -                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 3,130,864,149 2,945,243,637 114,561,722 108,882,221

สิทธิการเช่า -                       64,700,620 -                       -                       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 1,696,453,342 -                       120,314,266 -                       

ค่าความนิยม 15 107,170,646 92,902,181 -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากคา่ความนิยม 16 158,898,412 174,548,764 23,983,576 27,423,509

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 43,737,508 18,486,397 -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6 151,306,207 152,739,920 84,945,445 95,564,199

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,690,942,186 5,547,676,919 4,713,960,119 4,354,021,073

รวมสินทรัพย์ 9,473,698,853 7,818,933,411 5,505,250,106 5,415,865,334

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษทั เจดบัเบิลยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 17 500,591,292 1,073,055,558 300,000,000 888,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 6 588,971,026 695,679,306 110,434,093 116,780,403

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 512,688,500 386,000,000 512,688,500 386,000,000

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 450,700,405 186,145,722 252,118,846 34,780,507

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   (2562: หนสิีนตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายใน

   หนึงปี) 17 286,815,145 61,742,391 54,892,061 7,113,582

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                       -                       -                       65,000,000

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,511,373 6,911,260 -                       -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 61,042,194 53,326,089 10,667,703 10,822,449

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 2,411,319,935 2,462,860,326 1,240,801,203 1,508,496,941

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 1,619,369,389 1,295,432,831 777,392,026 566,405,908

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6, 17 19,000,000 19,000,000 -                       -                       

หนีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนสิีนตามสัญญาเช่าการเงิน) 17 1,379,405,086 86,341,980 56,521,490 10,284,718

เจา้หนีไม่หมุนเวียนอืน 68,474,620 60,896,601 -                       -                       

หุน้กู ้ 17 597,737,196 514,000,000 597,737,196 514,000,000

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 32,099,665 38,463,582 1,832,551 2,904,913

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18 69,045,619 65,319,287 19,697,221 20,242,949

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 25,625,476 6,481,842 5,946,001 3,225,053

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 3,810,757,051 2,085,936,123 1,459,126,485 1,117,063,541

รวมหนสิีน 6,222,076,986 4,548,796,449 2,699,927,688 2,625,560,482

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษทั เจดบัเบิลยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจาํนวน 1,020,000,000 หุ้น มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 510,000,000 510,000,000 510,000,000 510,000,000

    ทุนทีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามญัจาํนวน 1,020,000,000 หุ้น มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 509,999,972 509,999,972 509,999,972 509,999,972

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,335,829,590 1,335,829,590 1,335,829,590 1,335,829,590

ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยดว้ยการแลกหุน้ 19 390,969,319 390,969,319 390,969,319 390,969,319

ผลต่างทีเกิดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 19 428,789,709 428,789,709 -                       -                       

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,241,598 3,241,598 3,241,598 3,241,598

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 404,152,085 438,751,154 477,081,939 457,104,373

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 19 (5,602,631)           (8,625,832)           37,200,000 42,160,000

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,118,379,642 3,149,955,510 2,805,322,418 2,790,304,852

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 133,242,225 120,181,452 -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,251,621,867 3,270,136,962 2,805,322,418 2,790,304,852

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,473,698,853 7,818,933,411 5,505,250,106 5,415,865,334

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษทั เจดบัเบิลยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 6, 20

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการใหบ้ริการ 2,847,791,223 2,920,379,569 974,736,570 1,042,848,713

รายไดจ้ากการขาย 1,009,794,999 645,356,246 -                  -                  

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล 32,620,608 56,023,295 252,713,406 259,311,810

รายไดอื้น 32,230,532 38,480,340 12,349,720 20,203,545

รวมรายได้ 3,922,437,362 3,660,239,450 1,239,799,696 1,322,364,068

ค่าใช้จ่าย 6, 22

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและการใหบ้ริการ 1,934,638,672 1,967,334,532 697,242,297 740,042,985

ตน้ทุนขาย 963,129,734 600,436,200 -                  -                  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 73,679,487 64,456,093 13,304,020 13,589,894

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 570,210,140 635,122,850 155,319,415 187,346,277

รวมค่าใช้จ่าย 3,541,658,033 3,267,349,675 865,865,732 940,979,156

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 380,779,329 392,889,775 373,933,964 381,384,912

ตน้ทุนทางการเงิน (190,917,154) (108,456,455) (89,486,587) (76,247,791)

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม

   ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 116,937,668 114,720,916 -                  -                  

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 306,799,843 399,154,236 284,447,377 305,137,121

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 23 (25,074,275) (46,754,706) (9,272,641) (14,788,298)

กาํไรสําหรับปี 281,725,568 352,399,530 275,174,736 290,348,823

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 12,136,168 (52,004,950) -                  -                  

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน -                  49,600,000 -                  49,600,000

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  (9,920,000) -                  (9,920,000)

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12,136,168 (12,324,950) -                  39,680,000

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่

   ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

   (2562: ผลกาํไรจากการวัดมลูค่าสินทรัพย์ทางการเงิน) (6,200,000) -                  (6,200,000) -                  

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 18 -                  (16,799,950) -                  (9,016,278)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,240,000 3,359,990 1,240,000 1,803,256

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,960,000) (13,439,960) (4,960,000)      (7,213,022)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 7,176,168 (25,764,910) (4,960,000) 32,466,978

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 288,901,736 326,634,620 270,214,736 322,815,801

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เจดบัเบิลยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 289,967,122 362,790,583 275,174,736 290,348,823 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (8,241,554) (10,391,053) -                  -                  

281,725,568 352,399,530 275,174,736 290,348,823 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 292,990,323 339,581,426 270,214,736 322,815,801 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,088,587) (12,946,806) -                  -                  

288,901,736 326,634,620 270,214,736 322,815,801 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 24 0.28                0.36                0.27                0.28                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11



บริษทั เจดับเบลิยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่าง

ส่วนเกินทุน ของอตัรา ผลกาํไร รวมองค์ รวม

จากการลงทุน ผลต่างทีเกิดจาก ส่วนเกินทุน แลกเปลียน  จากการวดั ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ในบริษทัยอ่ย การรวมธุรกิจของ จากการจ่าย ทุนสาํรอง จากการ มูลค่า อืนของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน ดว้ยการ กิจการภายใต้ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า สินทรัพย์ ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั แลกหุน้ การควบคุมเดียวกนั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ทางการเงิน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 421,301,739           3,241,598 51,000,000 304,000,513 (1,336,635) 2,480,000    1,143,365 3,017,486,096 122,466,597    3,139,952,693

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                 -                    -                 -                         -             -               (214,199,982)    -                -               -                   (214,199,982)    -                  (214,199,982)    

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 25 -                 -                    -                 -                         -             -               -                    -                -               -                   -                    (38,167,630)    (38,167,630)      

    รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                 -                    -                 -                         -             -               (214,199,982)    -                -               -                   (214,199,982)    (38,167,630)    (252,367,612)    

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การเสียไปซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง -                 -                    -                 -                         -             -               (400,000)           -                -               -                   (400,000)           400,000           -                    

    ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง

       จากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                 -                    -                 7,487,970               -             -               -                    -                -               -                   7,487,970         (11,887,971)    (4,400,001)        

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                 -                    -                 -                         -             -               -                    -                -               -                   -                    9,580,003 9,580,003         

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       จากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ย -                 -                    -                 -                         -             -               -                    -                -               -                   -                    50,737,259 50,737,259       

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                 -                    -                 7,487,970               -             -               (400,000)           -                -               -                   7,087,970         48,829,291      55,917,261       

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                    -                 7,487,970               -             -               (214,599,982)    -                -               -                   (207,112,012)    10,661,661      (196,450,351)    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน -                 -                    -                 -                         -             -               362,790,583     -                -               -                   362,790,583     (10,391,053) 352,399,530     

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                 -                    -                 -                         -             -               (13,439,960)      (49,449,197)  39,680,000  (9,769,197)       (23,209,157)      (2,555,753)      (25,764,910)      

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                 -                    -                 -                         -             -               349,350,623     (49,449,197)  39,680,000  (9,769,197)       339,581,426     (12,946,806)    326,634,620     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 428,789,709 3,241,598 51,000,000 438,751,154 (50,785,832)  42,160,000 (8,625,832) 3,149,955,510 120,181,452 3,270,136,962

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เจดบัเบลิยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที

กาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ผลต่าง ดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ส่วนเกินทุน ของอตัรา ผ่านกาํไรขาดทุน รวมองค์ รวม

จากการลงทุน ผลต่างทีเกิดจาก ส่วนเกินทุน แลกเปลียน เบ็ดเสร็จอืน ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ในบริษทัย่อย การรวมธุรกิจของ จากการจา่ย ทุนสาํรอง จากการ (2562: ผลกาํไรจาก อนืของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน ดว้ยการ กิจการภายใต้ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า การวดัมูลค่า ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั แลกหุน้ การควบคุมเดียวกนั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน) ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 428,789,709           3,241,598 51,000,000 438,751,154 (50,785,832) 42,160,000                  (8,625,832)   3,149,955,510    120,181,452    3,270,136,962

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                  -                    -                  -                          -            -               (69,566,205)    -                -                               -                (69,566,205)        (440,000)          (70,006,205)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 428,789,709 3,241,598 51,000,000 369,184,949 (50,785,832) 42,160,000 (8,625,832) 3,080,389,305 119,741,452 3,200,130,757

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                  -                    -                  -                          -            -               (254,999,986)  -                -                               -                (254,999,986)      -                   (254,999,986)

    รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                    -                  -                          -            -               (254,999,986)  -                -                               -                (254,999,986)      -                   (254,999,986)

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       จากการลงทุนในบริษทัย่อยเพมิขึน 5 -                  -                    -                  -                          -            -               -                   -                -                               -                -                      (11,873,438)    (11,873,438)      

   ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึนจากการเพมิทุนของ

      เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                  -                    -                  -                          -            -               -                   -                -                               -                -                      29,462,798      29,462,798       

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  -                    -                  -                          -            -               -                   -                -                               -                -                      17,589,360      17,589,360       

รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                    -                  -                          -            -               (254,999,986)  -                -                               -                (254,999,986)      17,589,360      (237,410,626)    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                    -                  -                          -            -               289,967,122    -                -                               -                289,967,122       (8,241,554)      281,725,568     

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                  -                    -                  -                          -            -               -                   7,983,201     (4,960,000)                   3,023,201     3,023,201           4,152,967        7,176,168         

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                  -                    -                  -                          -            -               289,967,122    7,983,201     (4,960,000)                   3,023,201     292,990,323       (4,088,587)      288,901,736     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 428,789,709 3,241,598 51,000,000 404,152,085 (42,802,631) 37,200,000 (5,602,631) 3,118,379,642 133,242,225 3,251,621,867

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจดับเบลิยูดี อนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอืน

จากการลงทุน ส่วนเกินทุน ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ในบริษทัยอ่ย จากการจ่าย ทุนสาํรอง ผลกาํไร รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน ดว้ยการ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้  จากการวดัมูลค่า ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั แลกหุน้ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 3,241,598 51,000,000 388,168,554 2,480,000 2,681,689,033

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                    -                       -                  -               -               (214,199,982)    -                           (214,199,982)    

    รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                       -                  -               -               (214,199,982)    -                           (214,199,982)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                       -                  -               -               290,348,823     -                           290,348,823     

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                    -                       -                  -               -               (7,213,022)        39,680,000              32,466,978       

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                       -                  -               -               283,135,801     39,680,000              322,815,801     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 3,241,598 51,000,000 457,104,373 42,160,000 2,790,304,852

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจดับเบลิยูดี อนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอืน

จากการลงทุน ส่วนเกินทุน ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ในบริษทัยอ่ย จากการจ่าย ทุนสาํรอง ผลกาํไร (ขาดทุน) รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน ดว้ยการ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้ จากเงินลงทุนใน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั แลกหุน้ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทรีายงานในปีก่อน 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 3,241,598 51,000,000 457,104,373 42,160,000              2,790,304,852

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                    -                       -                  -               -               (197,184) -                           (197,184)           

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 3,241,598 51,000,000 456,907,189 42,160,000 2,790,107,668

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                    -                       -                  -               -               (254,999,986)    -                           (254,999,986)    

     รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                       -                  -               -               (254,999,986)    -                           (254,999,986)    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                       -                  -               -               275,174,736     -                           275,174,736

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                    -                       -                  -               -               -                    (4,960,000)               (4,960,000)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                       -                  -               -               275,174,736     (4,960,000)               270,214,736     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 509,999,972 1,335,829,590 390,969,319 3,241,598 51,000,000 477,081,939 37,200,000 2,805,322,418

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจดบัเบลิยูด ีอนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรบัปี 281,725,568 352,399,530 275,174,736 290,348,823

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 25,074,275 46,754,706 9,272,641 14,788,298

ตน้ทุนทางการเงิน 190,917,154 108,456,455 89,486,587 76,247,791

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 663,247,737 342,206,453 108,866,199 56,505,379

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสิน 437,466 4,975,724 437,466 4,975,724

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว (118,012) (285,847) (39,500) (17,908)

(กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชวัคราวทียงัไม่เกิดขนึ 36,171 (9,950) 36,171 (9,950)

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึ (1,951,773) 5,000,758 (1,226,010) 3,103,680

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (116,937,668) (114,720,916) -                          -                          

(กลบัรายการ) หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 8,659,105                 11,035,691 (1,666,260)              10,604,003

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,729,198) (4,912,842) 316,248 (1,724,610)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                            -                          299,497 -                          

ขาดทุนจากการเลิกกิจการและขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 903,764 11,290,986 -                          -                          

ขาดทุนจากการเลิกกิจการในกิจการร่วมคา้ 625,790 -                          -                          -                          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอืน -                            5,529,426 -                          -                          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,075,925                 14,266,395             2,530,272               2,713,988               

เงินปันผลรับ (12,933,200)              (11,783,100)            (230,432,756)          (226,024,753)          

ดอกเบียรับ (19,687,408) (44,240,195) (22,280,650) (33,287,057)

1,019,345,696 725,963,274 230,774,641 198,223,408

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 128,372,802 (103,464,985) 13,172,950 (24,873,078)

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน 76,727,374 (64,271,177) (21,201,144) (8,289,950)

สินคา้คงเหลือ (52,943,170) 283,270 -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 3,035,760 11,240,865 603,668 (700,514)

เงินฝากทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 12,285,366 (333,405) 12,728,404 (205,423)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 52,240,315 (30,202,622) 318,348 (1,943,900)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (59,714,006) 44,475,570 6,011,291 (22,298,766)

หนีสินหมุนเวยีนอืน 7,716,105 5,780,659 (154,746) 1,290,451

เจา้หนีไม่หมุนเวยีนอืน 7,578,019 11,821,580 -                          -                          

จ่ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (4,349,594) (1,618,178) (3,076,000) (143,900)

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 32,204,407 (1,338,575) 2,720,948 (96,647)

จ่ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (437,466)                   (85,143,214) (437,466)                 (85,143,214)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,222,061,608 513,193,062 241,460,894 55,818,467

ภาษีเงินไดร้ับคืน (จ่ายออก) (33,878,088) (61,123,997) 1,059,300 (917,548)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,188,183,520 452,069,065 242,520,194 54,900,919

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 90,868,986 15,348,699 790,474 5,034,029

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (90,000,000) -                          -                          -                          

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 63,000,000 257,023,617 180,700,000 358,405,900

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจดบัเบลิยูด ีอนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                          (87,400,000) (93,985,900)            

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการอืน 150,000,000 -                          150,000,000 -                          

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการอืน -                            -                          -                          (150,000,000)

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                            (542,101,271) (5,100,000)              (979,900)

เงินสดรับจากการเลิกบริษทัและจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,345,861                 400,000 -                          -                          

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนเพมิทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            (839,511) (235,535,441)          (585,599,691)

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า (14,918,754) -                          -                          -                          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ (47,347,288) (4,320,976) (47,229,344) (4,438,920)

เงินสดจ่ายเพอืซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (179,678,704) (84,911,365) -                          -                          

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,321,670 6,380,067 93,457 1,724,622

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (770,944,735) (635,386,468) (57,628,079) (27,275,707)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,666,510) (4,605,066) (297,874) (5,976,861)

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนระยะยาวอืน -                            (62,196,260) -                          -                          

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 22,138,911 29,427,515 22,138,911 30,427,514

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            (70,350,000) -                          (70,350,000)

รับเงินปันผล 24,095,531 31,872,863 139,232,788 226,024,753

รับดอกเบีย 38,430,920 41,920,232 41,484,084 40,217,953

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (710,354,112) (1,022,337,924) 101,248,976 (276,772,208)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย

   ทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (11,873,437)              -                          (11,873,437)            -                          

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 562,728,500 2,170,112,120 300,000,000 2,140,000,000

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน (1,138,630,566) (1,288,000,000)       (888,000,000) (1,252,000,000)       

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                          -                          170,000,000

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                          (65,000,000) (403,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 762,710,000 959,231,150 436,500,000 550,000,000

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (173,325,374)            (180,108,628) (7,858,244)              (15,366,024)

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            (10,000,000) -                          -                          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดทีผู้ เช่าจ่ายเพือลดจาํนวน

   หนีสินซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน) (354,996,623) (62,548,742) (58,741,390) (6,693,530)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 600,000,000 -                          600,000,000 -                          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนหุน้กู ้ (386,000,000) (300,000,000) (386,000,000) (300,000,000)          

เงินสดรับจากการก่อตงัและเพมิทุนในบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 29,462,798 60,317,262 -                          -                          

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (254,999,986) (214,199,982) (254,999,986) (214,199,982)

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            (38,167,630) -                          -                          

จ่ายดอกเบีย (188,380,114) (107,002,246) (87,370,483) (71,399,627)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (553,304,802) 989,633,304 (423,343,540) 597,340,837

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจดบัเบลิยูด ีอนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

2563 2562 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ

   อตัราแลกเปลียน (75,475,394) 419,364,445 (79,574,370) 375,469,548

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,896,105 7,226,161 -                          -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (70,579,289) 426,590,606 (79,574,370) 375,469,548

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 885,538,722 456,394,959 458,051,571 82,582,023

บวกเงินสดทีถูกจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย -                            2,553,157 -                          -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 814,959,433 885,538,722 378,477,201 458,051,571

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 31,542,389               -                          -                          -                          

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                            13,830,544             -                          13,830,544             

เจา้หนีซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 5,228,725                 5,455,395               -                          -                          

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,001,196               58,880,806             1,186,065               1,279,337               

เงินกูย้มืระยะยาวทีไดรั้บการผ่อนผนัการชาํระเงินกูย้มื 62,795,822               -                          46,863,822             -                          

หนีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) 1,666,220,231          148,084,371           111,413,551           17,398,300             

เจา้หนีซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                            443,750 -                          90,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

19 

หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

5 การซ้ือบริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตสั้ญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
12 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 

13 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
14 สัญญาเช่า 
15 ค่าความนิยม 
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 
17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

18 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
19 ส ารองและส่วนเกินทุน 
20 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
21 ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
22 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
23 ภาษีเงินได ้ 
24 ก าไรต่อหุ้น 
25 เงินปันผล 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 การบริหารจดัการทุน 
28 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
29 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
32 การจดัประเภทรายการใหม ่  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

20 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 28 สิงหาคม 2557 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 36 ถนน กรุงเทพกรีฑา 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ถือหุ้นร้อยละ 20.95) และครอบครัวบัณฑิตกฤษดา 
(ถือหุ้นร้อยละ 42.84) 
 
บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัโลจิสติกส์ครบวงจรทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจการขนส่งสินคา้ บริหารคลงัสินคา้ ท่าพกัสินคา้ บริการรับฝากสินคา้ 
บริการรับฝากงานศิลปะ ให้บริการบรรจุภณัฑ์และการขนยา้ยสินคา้และตูค้อนเทนเนอร์  นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัการให้เช่าพ้ืนท่ี การจดัเก็บรักษาเอกสารและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง การบริการลานจอดรถยนต ์การขนยา้ยบา้นพกั
อาศยั การจดัท าพร้อมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านดา้นโลจิสติกส์ การให้บริการดา้นอาหารและห้องเยน็และบริการ
ท่ีเก่ียวขอ้งครบวงจร โดยรายละเอียดของบริษทัร่วม การร่วมคา้ บริษทัย่อยทางตรงและบริษทัย่อยทางออ้ม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นคร้ังแรก
ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคญั  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
(TFRS 16) เป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีปรับปรุงผลกระทบ (Modified restrospective) โดยปรับปรุงผลกระทบจาก
การเลือกถือปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวกับก าไรสะสมหรือบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ( วนัท่ีเร่ิมต้นของงวด
ปัจจุบนั) ซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือ
ปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 

 
(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  

 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ  การประมาณการและ 
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตา่ง
จากท่ีประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชวิ้จารณญาณ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 
4(ฎ) และ 14 สัญญาเช่า 

− การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสัุญญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็นเจา้ของพึง

ไดรั้บให้กบัผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าช่วงหรือไม่ 
4(ต) และ 20 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้
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− การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยกจากกนัได้
หรือไม่ 

− การขายสินคา้และบริการควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง  

− ค่านายหน้า โดยพิจารณาว่ารายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทั ท ารายการนั้นมีลกัษณะการเป็นตวัแทน
มากกว่าการเป็นตวัการหรือไม่ 

5 การรวมธุรกิจ การพิจารณาว่าวนัใดเป็นวนัซ้ือธุรกิจ และพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
กิจการท่ีซ้ือมาหรือไม่ 

9 การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัในกิจการท่ีกลุ่ม
บริษทัลงทุนหรือไม่ 

10 การจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) ในกิจการ
ท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน  

 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมี
นัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  
 
4(ฎ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
4(ต) และ 20 การรับรู้รายได ้- การประมาณการรับคืนสินคา้  
5(ก) การซ้ือบริษทัย่อย ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ (รวมส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่า

จะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
การประมาณการ 

10, 13, 15, และ   
16 

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น    
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เก่ียวกับการใช้ข้อสมมติท่ีส าคญัในการประมาณ  มูลค่าท่ีคาดว่า  
จะไดรั้บคืน  

18 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

26 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา
เ ก่ี ยวกับข้อสมมติ ท่ีส าคัญ ท่ี ใช้ในการก าหนดอัตรา สูญ เ สียถัว เฉ ล่ีย ถ่วงน ้ าหนัก   
(Weighted-average loss rate)  

23 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

26 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช ้
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี  
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐาน TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุ้น
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

 

 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ก าไรสะสม  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
ก าไรสะสม 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  438,751  120,181  457,104 
ลดลงเน่ืองจาก       
การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้  (69,566)  (440)  (197) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  369,185  119,741  456,907 

 
TFRS 16 สัญญาเช่า 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกับสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม 
(Modified retrospective approach)  

 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม  TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่
แยกส่วนประกอบของสัญญาท่ีไม่เป็นการเช่า และรับรู้รายการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว ณ วนัท่ี    
1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ้่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่าย
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัให้เช่าช่วงสินทรัพยบ์างรายการ ซ่ึงเดิมสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน
และรับรู้รายไดค้่าเช่าและค่าเช่าจ่ายในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 สินทรัพยสิ์ทธิ
การใชท่ี้รับรู้ตามสัญญาเช่าหลกัแสดงรายการเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน  กลุ่มบริษทั
ทบทวนการจดัประเภทสัญญาให้เช่าช่วงโดยอา้งอิงจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ทนสินทรัพยอ์า้งอิง และไดจ้ดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าเงินทุน ส่งผลให้มีการรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน  

 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  

 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสัุญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสัุญญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้ว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวนการดอ้ยค่า 
และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น 1,920,636  56,060 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (261,401)  (26,445) 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุเพ่ิมขึ้น 16,267  - 
สิทธิการเช่าลดลง (64,701)  - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมขึ้น 17,502  49 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้น (1,698,309)  (29,861) 
ก าไรสะสมลดลง 69,566  197 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 440  - 
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การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,888,541  31,924 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน (57,209)  (721) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (165)  (165) 
สิทธิเลือกขยายอายสัุญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าท่ีมีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะไดใ้ชสิ้ทธิ 18,947 

 
- 

 1,850,114  31,038 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,698,309  29,861 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 148,084  17,398 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 1,846,393  47,259 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 3.20  3.07 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของทุกส่วนงาน  

 
4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวน้ท่ีได้
กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัยอ่ย) ถูกโอนไปยงั
กลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึง
วดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพ่ือจ่ายช าระให้แก่ 
เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั  ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรม
ของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 
หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใชร้าคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง 
มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และรับรู้
เป็นค่าใชจ้่ายอื่น  

 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม            
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวมธุรกิจ
เกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะ
ถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูล
เพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของ
จ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
บริษทัย่อย  
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม
จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจาก  
ผูถู้กซ้ือ 

 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัที่ไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชีโดย
ถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  

 
การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก รวมถึง
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุน 
ท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่  
ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทนุท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้เป็นการร่วมการ
งานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิใน
สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย  โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึง
ตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพล
อยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทั
ร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น    
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(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า  
 
การจ าหน่ายเงินลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงั
ถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด  

 
(ค) เงินตราต่างประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น แต่ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 
- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (2562: ตราสารทุนท่ี  

ถือไว้เผ่ือขาย) (เวน้แต่การดอ้ยค่า ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจะถูกจดัประเภท
ใหม่ไปเขา้ก าไรหรือขาดทุน) 
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หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการ
ซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ  แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนท่ีใกล้เคียงกับอตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วน
ให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระส าคญั หรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานตา่งประเทศนั้นตอ้ง
ถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการ
ควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภท ยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
  
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการ
ช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว่้าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทาง
การเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 
ลูกหน้ีการค้า ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจ้าหน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญา
ตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุน
การท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหา
เงินท่ีมีนัยส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาของการท ารายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี  
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ
ทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหมโ่ดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้ถูกก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าด้วยราคาทุน               
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุน
ดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ซ่ึงการเลือกน้ีสามารถเลือกได้
เป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ัดประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึงสินทรัพย์
อนุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดใน
การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือ
เลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ี
จะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  
 

- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
กลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่ระหว่างระยะเวลา
ของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแส  
เงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดลธุรกิจ) และ
กลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผูจ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์บริหาร
จดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือใช้ในการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือ
ของเงินต้นหรือไม่  

 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
 

“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ีคา้ง
ช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูยื้มโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องและค่าใชจ้่ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้  
 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณาขอ้ก าหนด
ตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้ก าหนดตามสัญญา
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท าให้ไม่เขา้เง่ือนไข ในการ
ประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุให้มีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทั ถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีผูใ้ห้กูไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)  
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิรวมถึง
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย ก าไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน  

   

เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้น
ก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ก าไรและ
ขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  

 

หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 

หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง
การเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้ง
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์
โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  
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หนีสิ้นทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ
กลุ่มบริษทัตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะทอ้น
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย 
(รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 

(ง.4) การหักกลบ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนสุทธิ 
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ย
จ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน
และแสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษัทตั้ งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไวจ้น
ครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม 
และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน 
บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง
เขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทนุ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลตา่งระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทนุสะสม
จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุน
ท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด  
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด  
 

(ฉ) ลูกหนี้การค้า ลกูหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ี
จะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  
 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) ซ่ึง
ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดั
จ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
(ช) สินค้าคงเหลือ 

 
 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
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 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือ
ตน้ทุนอื่นเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินคา้ รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ  
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณใน
การขาย 

 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือไว้เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และอสังหาริมทรัพย์ท่ีถือ  
โดยกลุ่มบริษทัถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมขึ้นหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขาย
ตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน  
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ้่ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุง  10 - 30 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
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(ฌ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกูย้ืม  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์
นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  ถา้มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นใน
การซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัร  5 - 20 ปี 
อุปกรณ์ส านกังานและอุปกรณ์อื่น          5 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้         5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไมค่ิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม 
ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชี
ของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ดๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม
บญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม  
 
ข้อตกลงภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกขอ้ตกลงภายใตสั้ญญาอนุญาตให้ด าเนินการเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการจากการ
ให้บริการภายใตอ้นุญาตให้ด าเนินการ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมท่ี
รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์หรือ
ทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
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ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบส าหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  
ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้  ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใชเ้พ่ือท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
และน าสินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้  รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนส าหรับวตัถุดิบ 
ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื่อให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตามประสงค์
และตน้ทุนการกูย้ืมสามารถน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์ รายจ่ายในการพฒันาอื่นรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

รายจ่ายในการพฒันาซอฟต์แวร์ซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็นสินทรัพย์
ท่ีสามารถระบุได้ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าตัดจ าหน่าย   
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอื่นท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงไม่รวม 
ค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

ซอฟตแ์วร์ 3-10 ปี 
ค่าสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ 10 ปี 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 10 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตสั้ญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 2-26 ปี 
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วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฎ) สัญญาเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษทัน าค า
นิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปัน
ส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับ
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ี
ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะส้ันจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ      
วดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมี
ผลรวมกับต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีได้รับ                 
ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า     
เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กับกลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทั จะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม
ของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม  สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้
สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ  

 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

40 

กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้
ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ีคาดว่า
ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ไดถู้กลดมูลค่าลง
จนเป็นศูนยแ์ลว้  
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการหน่ึง
หรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั จะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญาให้กบั แต่ละ
ส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่ากลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกต่างหากจากกนั และพิจารณา
การจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอา้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีเกิดจากสัญญาเช่าหลกั หากสัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่า
ระยะส้ันท่ีกลุ่มบริษทัใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการ กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีได้รับจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้่ายตลอดอายสัุญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้า่เช่า ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่า
และมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่ารายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าเงินทุนจะถกู
ปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่มบริษทั ท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิ
คงเหลือตามสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 4(ฏ) กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัท่ีประมาณการไว ้ ซ่ึงใชใ้นการค านวณเงินลงทุนขั้นตน้ตาม
สัญญาเช่าอยา่งสม ่าเสมอ  
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่า
นั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หกั
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ้่ ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะ
หกัจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ้่ายทางการเงิน
จะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าอื่นได้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่าประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตาม
สัญญาตลอดอายสัุญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของ
สัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า  
 
ในฐานะผูใ้ห้เช่ารายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ้่ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 

 
(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั
จ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูยื้มแก่กิจการอ่ืนและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเช่ือท่ีอนุมติัและไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
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การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตค านวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดท่ีกิจการ
จะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทนุ
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี
ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอื่น กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณี
ดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา  
 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตามสัญญาท่ี
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน ‘ระดบัท่ีน่าลงทุน’ 
ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัที่เขา้ใจในระดบัสากล ระดบั BBB จาก Fitch Ratings  เป็นระดบัที่น่าลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระมากกว่า 
30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอยอยา่งมีนยัส าคญั
ของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือ
กฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัให้กบักลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย 

เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั 

 
การประเมินการเพ่ิมขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบกลุ่ม 
ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของ
ความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดง
เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์างการเงิน  

 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 
ณ วนัท่ีรายงานกลุ่มบริษัทประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
หรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผล
กระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ทางการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั การผิดสัญญา เช่น การ
คา้งช าระเกินกว่า 90 วนั มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 

 
การตัดจ าหน่าย 

 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
ว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ย
ค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัตก่ิอนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจนว่า
สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบั
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมใน
ปัจจุบนัของสินทรัพยห์กัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  

 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ค านวณโดยการ
หามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลงั  และการ
เพ่ิมขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึก
โดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูง
กว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้
สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่า
เส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 
(ฑ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ 
กลุ่มบริษัทได้รับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนท่ี 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี
พนกังานไดท้ างานให้กบักิจการการสมทบเงินล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยห์ากไดรั้บคืนเป็นเงินสดหรือหักจากการจ่าย
ในอนาคต 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้
การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็น
ประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทนัที กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึง ถึง
การเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ 
ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอ
การให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่าย
ผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้
ท างานให้ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
(ณ) ประมาณการหนี้สิน  

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้น
จ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจบุนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น
เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
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(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี กลุ่มบริษทั
สามารถเข้าถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถหาได ้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถ
ให้ขอ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้มี
ความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุดและลดการใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าจะ
พิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
สถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือและวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท ารายการ 
เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสิน
ว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ช้ากว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้
หลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่าง
กนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ี
อยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น  

 
(ต) รายได้ 

 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  คาดว่าจะมี
สิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอื่นๆและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้
และส่วนลดตามปริมาณ 

 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ 
ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะ
ไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้
ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ขั้นความส าเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีการส ารวจงานท่ีไดท้  าแลว้ 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หากสินคา้
และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
จะถกูปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 
 

รายได้ค่านายหน้า 
 
ส าหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการจัดหาสินค้าหรือบริการแทนลูกค้าและไม่มีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือบริการ
ดงักล่าวก่อนท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนั้นให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัด าเนินการในลกัษณะการเป็น
ตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้  
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รายได้จากข้อตกลงภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 

รายไดจ้ากการด าเนินงานหรือให้บริการภายใตสั้ญญาอนุญาตให้ด าเนินการจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัให้บริการ เม่ือ
กลุ่มบริษทัให้บริการตามขอ้ตกลงดงักล่าวมากกว่าหน่ึงบริการ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนโดยอ้างอิงจากมูลค่า
ยติุธรรมของบริการท่ีส่งมอบ 
 
รายได้เงินลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร เงินปันผลรับบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลและดอกเบ้ียรับบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ถ) ดอกเบี้ย 

 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชค้ิดลด
ประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือ
สินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไป
ค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที ่1 มกราคม 2563  
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ้่ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
การบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
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(ท) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ 
หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว่้าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี กลุ่มบริษทั ค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระกลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้
ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจา่ยในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง 
การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และ
อาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดย
ขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงิน
ไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

51 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดังนั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ี
พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
ทั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทาง
ภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ธ) ก าไรต่อหุ้น  

 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของ
บริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน  
 

(น) บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั มีหรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อ
บุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน)ของ 
กลุ่มบริษัทจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล  

 

5 กำรซ้ือบริษัทย่อยและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  
 

(ก) การซ้ือบริษัทย่อย  
 

เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี สโตร์ อิท จ ากัด”) ได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมใน 
บริษทั สโตร์การ์ด จ ากดั (“JWDSTP”) ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจให้บริการพ้ืนท่ีเก็บของใหเ้ช่า 
(Self Storage) โดยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจากผูถื้อหุ้นเดิม จ านวน 44,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมทั้งส้ิน 4.50 ลา้น
บาท มีผลท าให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 
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การมีอ านาจควบคุมใน JWDSTP เป็นการขยายธุรกิจบริการพ้ืนท่ีเก็บของให้เช่าของบริษทั เพื่อรองรับการขยายตวัของ 
ความตอ้งการใชบ้ริการในยา่นธุรกิจใจกลางเมือง และหวัเมืองใหญ่  
 

ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 JWDSTP มีรายไดเ้ป็นจ านวนเงิน 0.96 ลา้นบาท และ
ก าไรจ านวนเงิน 0.33 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทั
ไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดร้วมเพ่ิมขึ้น จ านวน 3.26 ลา้นบาท และก าไรรวมส าหรับปีลดลง 
จ านวน 0.54 ลา้นบาท ในการก าหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม โดยถือเสมือนว่า
การรวมกิจการท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

ข้อมูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละ
ประเภทท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินทีรั่บมา     มูลค่ำยุติธรรม 
  หมายเหต ุ  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     81 
ลูกหน้ีการคา้     78 
ลูกหน้ีอ่ืน    42 
สินคา้คงเหลือ    45 
เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้    363 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ  12  1,717 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  13  48 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    16,684 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น    635 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    (1,727) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า    (17,128) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน    (4) 
รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้    834 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ  15  14,166 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    15,000 
     
    มูลค่ำยุติธรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    81 
เงินสดท่ีจ่าย    15,000 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    14,919 
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การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้กลุ่มบริษทัอยู่ในระหว่างจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีไดรั้บมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายงัอยูใ่นขั้นตอนด าเนินการ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจะมีการ
ทบทวนในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมภายในหน่ึงปี นับจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ และ
รับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะท าการปรับปรุงส ารองดงักล่าว หรือหากมีการ
ประมาณส ารองเพ่ิมเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือ
ธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 

ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากทกัษะและความสามารถทางเทคนิคในการท างานของ JWDSTP  
 

(ข) การซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชนัแนล มูฟเวอรส์ จ ากดั เพ่ิมเติมร้อยละ 
9.91 เป็นเงินสดจ านวน 5.75 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 90.09 เป็นร้อยละ 100.00 มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชนัแนล มูฟเวอรส์ จ ากดั ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็น
เงินจ านวน 58 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 5.75 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก 
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของในบริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชนัแนล มูฟเวอรส์ จ ากดั เป็นผลท าให้สัดส่วนในบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม ไดแ้ก่ JVK Indochina Movers Ltd. และ บริษทั เจดบัเบิล้ยดีูบอ็กเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
9.91 และ 5.95 ตามล าดบั 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ิมเติม
ร้อยละ 4.80 เป็นเงินสดจ านวน 6.13 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 91.09 เป็นร้อยละ 95.89 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั 
ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจ านวน 127.61 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 6.13 ลา้นบาท 
ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของในบริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผลท าให้สัดส่วน
ในบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู เอก็ซ์เพรส จ ากดั เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.80 

 

6 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัร่วม การร่วมค้าและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 บุคคลหรือกิจการอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั โชคสมุทรมารีน จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั ชุมชนพลงังานสะอาด จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั เซา้ทอี์สตเ์อเช่ียนแพคเกจจิ้งแอนด ์
   แคนน่ิง จ ากดั 

ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูถื้อหุ้นและกรรมการของบริษทัยอ่ย 
ทางออ้มเป็นผูถื้อหุ้น 

Clipper Holdings Co., Ltd. ฮ่องกง เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Bok Seng Logistics Private Limited สิงคโปร์ เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยทางออ้มร่วมกนั 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี  
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ซ้ือ / ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 
การให้บริการ / รับบริการ ราคาตลาด / ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 
การให้เช่า / การเช่า ราคาตลาด / ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
เงินปันผลรับ ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
ดอกเบ้ียรับ / ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน 
ซ้ือ / ขายสินทรัพย ์ ราคาทุนสุทธิบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 
รายไดอ้ื่น ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา / ตน้ทุนสุทธิบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการ -  -  7,735  11,517 
ดอกเบ้ียรับ -  -  7,945  5,535 
รายไดเ้งินปันผล -  -  217,499  211,875 
รายไดอ่ื้น -  -  9,101  13,833 
ค่าบริการ -  -  160,719  146,514 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  5,639  122,749 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,129  5,757 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  7,444  6,658 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการ 9,340  7,217  -  1,694 
รายไดจ้ากการขาย 39  43  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 2,859  7,008  1,034  1,719 
รายไดอ่ื้น 5,080  1,392  -  - 
ค่าบริการ 1,759  -  -  - 
 
บริษัทร่วม 

       

รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการ 37,930  2,841  5,538  - 
ดอกเบ้ียรับ 1,948  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 3,600  3,753  -  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการ 1,734  -  -  - 
รายไดจ้ากการขาย 202  -  -  - 
        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 42,249  49,895  31,883  34,151 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,296  1,200  762  382 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 43,545  51,095  32,645  34,533 

        
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการ 7,998  8,264  -  - 
รายไดจ้ากการขาย 965  -  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 5,927  25,241  5,927  25,241 
รายไดอ่ื้น 550  89  -  - 
ตน้ทุนขาย 229  -  -  - 
ค่าบริการ 56  8,337  -  - 
รายจ่ายค่าเช่า 5,125  -  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 714  1,024  -  - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 7,850  -  -  - 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ลูกหนี้การค้า  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,530  7,366 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9,834  30,312  2,611  2,077 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 372  3,892  -  3,198 

รวม 10,206  34,204  5,141  12,641 
        

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  98,630  10,611 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 29,701  20,146  5,467  130 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 467  26,751  467  19,825 

รวม 30,168  46,897  104,564  30,566 
        

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  111,620  141,920 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  63,000  -  63,000 

รวม -  63,000  111,620  204,920 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  57,000  57,000 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 51,046  57,033  21,763  26,054 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 97,001  113,271  97,001  113,271 

รวม 148,047  170,304  175,764  196,325 
 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.50  63,000  -  (63,000)  - 
รวม   63,000      - 
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 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
          

2562          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.50  395,340  -  (332,340)  63,000 
รวม   395,340      63,000 

          

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
          
2563          
บริษทัยอ่ย 2.05 - 5.00  141,920  87,400  (117,700)  111,620 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.50  63,000  -  (63,000)  - 
รวม   204,920      111,620 
          

2562          
บริษทัยอ่ย 2.86 - 7.50  74,000  93,986  (26,066)  141,920 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.50  395,340  -  (332,340)  63,000 
รวม   469,340      204,920 
          

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม   

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
ผลต่างอตัรา 
แลกแปลี่ยน 

 
31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563            
 LIBOR+3,           
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6.70  57,033  -  (4,920)  (1,067)  51,046 
 MLR-1.25,           
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั LIBOR+3  113,271  -  (18,258)  1,988  97,001 
รวม   170,304        148,047 
            

2562            

 LIBOR+3,           
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6.70  35,602  54,461  (27,917)  (5,113)  57,033 
 MLR-1.25,           
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั LIBOR+3  70,727  70,350  (21,206)  (6,600)  113,271 
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รวม   106,329        170,304 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
ผลต่างอตัรา 
แลกแปลี่ยน 

 
31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563            
บริษทัยอ่ย 3.75  57,000  -  -  -  57,000 
 LIBOR+3,           
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ MLR-1.25  26,054  -  (4,920)  629  21,763 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั LIBOR+3  113,271  -  (18,258)  1,988  97,001 
รวม   196,325        175,764 
            

2562            
บริษทัยอ่ย 3.75  58,000  -  (1,000)  -  57,000 
 LIBOR+3,           
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ MLR-1.25  35,602  -  (8,221)  (1,327)  26,054 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั LIBOR+3  70,727  70,350  (21,206)  (6,600)  113,271 
รวม   164,329        196,325 
            

 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  38,975  38,841 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,277  1,277  -  - 
รวม 1,277  1,277  38,975  38,841 

 

 
เจ้าหนี้การค้า 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  24,579  24,826 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 199  7,328  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  348  1,367  -  - 
รวม 547  8,695  24,579  24,826 
 

 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10,954  9,075  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,246  764  -  - 
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เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รวม 12,200  9,839  -  - 

 อัตรำดอกเบีย้   งบเกำรเงินฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
บริษทัยอ่ย -  65,000  -  (65,000)  - 
รวม   65,000      - 
          

2562          
บริษทัยอ่ย 3.50  298,000  170,000  (403,000)  65,000 
รวม   298,000      65,000 

 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  19,000  -  -  19,000 
รวม   19,000      19,000 
          

2562          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  29,000  -  (10,000)  19,000 
รวม   29,000      19,000 
 

สัญญาส าคัญท่ีท ากับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะส้ันกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี  
แปซิฟิค แลนด์ จ ากดั”) จ านวน 24 ลา้นบาทและจ านวน 64 ลา้นบาทตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 และร้อยละ 
3.50 - 3.75 ต่อปีตามล าดบั และมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู เอเชีย 
จ ากดั”) จ านวน 37.62 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปีและมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะส้ันกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี  
ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด”) จ านวน 40 ล้านบาท และ 39.30 ล้านบาทตามล าดับ โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ   
2.86 - 3.75 ต่อปีและมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู สโตร์ อิท จ ากดั”) 
จ านวน 10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.60 ต่อปีและมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทัโกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก 
จ ากดั”) จ านวน 1 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปีและไดรั้บช าระคืนครบถว้นแลว้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบับริษทัอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (“บริษทั ชุมชนพลงังาน
สะอาด จ ากดั”) จ านวน 63 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปีและไดรั้บช าระคืนครบถว้นแลว้ 

 

สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจพีเค โคลด์   
สโตเรจ จ ากดั”) จ านวน 57 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี โดยเร่ิมช าระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2568 และ
ตอ้งช าระคืนทั้งหมดภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2570 
 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทอื่นท่ี เ ก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง    
(“Clipper Holdings Co., Ltd.”) ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 21.76 ลา้นบาท และ 26.10 ลา้นบาท
ตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจ านวน   
28 งวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 และตอ้งช าระคืนทั้งหมดภายในวนัท่ี  27 มิถุนายน 2567  
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทอื่นท่ี เ ก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง   
(“Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd.”) ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 75.24 ล้านบาท และ  
87.22 ลา้นบาทตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี มีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน
จ านวน  24 งวด  โดย เ ร่ิมช าระงวดแรก เ ม่ือวัน ท่ี  31 พฤษภาคม 2562 และต้องช าระคืนทั้ งหมดภายในวัน ท่ี    
22 กุมภาพนัธ ์2565 

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับการร่วมค้าแห่งหน่ึง  (“EM Logistics & 
Warehousing Pte. Ltd.”) ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ 7.25 ล้านบาท และ 8.60 ล้านบาท โดยมี  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจ านวน 28 งวด โดยเร่ิมช าระ  
งวดแรกเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 และตอ้งช าระคืนทั้งหมดภายในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2567 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับการร่วมคา้แห่งหน่ึง  (“JWD Asia Logistics 
(Cambodia) Co., Ltd.”) ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 14.51 ลา้นบาท และ 17.39 ลา้นบาท โดยมี
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อตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจ านวน 28 งวด โดยเร่ิมช าระ
งวดแรกเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 และตอ้งช าระคืนทั้งหมดภายในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2567 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“JWD Asia Holdings Private Ltd.”) มีการจัดประเภท
รายการบัญชีของสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทร่วมค้าแห่งหน่ึง  (“บริษัท PT Samudera JWD Logistics”)   
จ านวน 54.46 ลา้นบาท และมีการแปลงเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้จ านวน 19.69 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
บริษทัย่อย ท าหนังสือขยายเวลาการให้กู้กับบริษทัร่วมค้า  จากวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นวนัท่ี   
1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวกบับริษทัร่วม
คา้จ านวน 29.28 ลา้นบาท 

 

สัญญาแต่งตั้งตัวแทน 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาแต่งตั้งตวัแทนกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เบญจพรแลนด์ 
จ ากัด”) โดยบริษทัจะเป็นตวัแทนในการจดัหาผูเ้ช่า ซ่ึงมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 
สัญญาเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะส้ันกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เบญจพรแลนด์ จ ากัด”)   
ในจ านวน 20 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี และไดช้ าระคืนครบถว้นแลว้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษทัมีสัญญาเงินกูย้ืมระยะส้ันกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค แลนด์ 
จ ากดั”) ในจ านวน 45 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี และไดช้ าระคืนครบถว้นแลว้ 
 
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจพีเค โคลดส์โตเรจ จ ากดั”) มีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบั
กิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (“บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด”) ในจ านวน 19 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย  
ร้อยละ 3.75 ต่อปี และมีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 22 งวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกวนัท่ี 25 สิงหาคม 
2568 และตอ้งช าระคืนทั้งหมดภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2570 
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สัญญาเช่าพืน้ที่จอดรถ 
 
เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ออโตล้อจิค จ ากดั”) ท าสัญญาเช่าด าเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีจอดรถกบั
บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั กีลเล่ียน จ ากดั”) มีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในอตัราเดือนละ 0.50 
ลา้นบาท 

 
สัญญาเช่าส านักงาน คลังสินค้าและการให้บริการ 

 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบั เพื่อเช่าส านกังาน คลงัสินคา้และการบริการกบับริษทั
ย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั”) โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในอตัราเดือนละ 0.34 - 3.91 ลา้นบาท มีก าหนด
ระยะเวลาเช่า 1 ปี 

 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 6,656  18,495  4,512  4,369 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 102,773  71,751  17,634  12,028 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 696,354  778,671  349,617  431,433 
เช็คในมือ 9,176  16,622  6,714  10,222 
รวม 814,959  885,539  378,477  458,052 

 
8 สินค้ำคงเหลือ  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 104,684  53,437  -  - 
สินคา้ระหว่างผลิต  789  369  -  - 
สินคา้ระหว่างทาง 7,418  6,142  -  - 
รวม 112,891  59,948  -  - 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย         
- ตน้ทุนขาย 963,130  600,436  -  - 

สุทธ ิ 963,130  600,436  -  - 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

   งบกำรเงินรวม  
 

 
 

ประเทศท่ี  
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้  

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

 

 ลกัษณะธุรกิจ 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  
   (ร้อยละ)  (พัน) (พันบาท) 
บริษัทร่วม                   
JVK - Naga Movers Ltd.  ให้บริการขนส่ง กมัพูชา 50.00  50.00  USD 25  USD 25  1,001  1,001  4,524  4,775  
JVK - Naga Movers, LDA  ให้บริการขนส่ง ติมอร์ตะวนัออก 50.00  50.00  USD 25  USD 25  800  800  6,040  6,557  
Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”) บริการจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษ กมัพูชา 14.61  14.61  USD 35,938  USD 35,938  235,515  235,515  244,842  266,052  
Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. ให้บริการขนส่ง กมัพูชา 40.00  40.00  USD 4,573  USD 4,573  152,736  152,736  161,165  156,292  
บริษทั ซีเจ เจดบัเบ้ิลยดีู โลจิสติกส์ 
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ให้บริการขนส่ง 

 
ไทย 

 
49.00 

  
49.00 

  
THB 2,000 

  
THB 2,000 

 
980 

 
980 

  
2,815 

  
1,353 

 

Transimex Corporation (“TMS”) ให้บริการขนส่ง เวียดนาม 23.79  24.78  VND 724,461,610  VND 548,807,570  604,206  572,664  732,975  596,934  
           995,238  963,696  1,152,361  1,031,963  

การร่วมค้า                   
EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น สิงคโปร์ 50.00  50.00  USD 945  USD 945  19,452  19,452  16,593  12,441  
บริษทั ลิงค ์เอเชีย โลจิสติกส์ จ ากดั ให้บริการขนส่ง ไทย -  40.00  -  THB 4,000  -  1,600  -  1,968  
บริษทั สยาม เจดบัเบ้ิลยดีู  
   โลจิสติกส์ จ ากดั 

ให้บริการรับฝากสินคา้และ
 ขนส่งสินคา้ 

 
ไทย 

 
42.50 

  
42.50 

 
THB 5,000 

 
THB 5,000 

 
2,125 

 
2,125 

 
3,331 

 
2,340 

 

PT Samudera JWD Logistics ให้บริการขนส่ง อินโดนีเซีย 49.01  49.01  IDR 57,655,314  IDR 57,655,314  66,989  66,989  44,626  26,953  
           88,566  90,166  64,550  43,702  

รวม           1,083,804  1,053,862  1,216,911  1,075,665  

 

  

https://smelink.net/company/siam-jwd-logistics-company-limited.html
https://smelink.net/company/siam-jwd-logistics-company-limited.html
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       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

 ลกัษณะธุรกิจ 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พัน)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                      
Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”) บริการจดัการเขต  

เศรษฐกิจพิเศษ 
 
กมัพูชา 

 
14.61 

  
14.61 

 
USD 35,938 

 
USD 35,938 

  
235,515 

  
235,515 

  
- 

  
- 

  
235,515 

  
235,515 

บริษทั ซีเจ เจดบัเบ้ิลยดีู โลจิสติกส์ 
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ให้บริการขนส่ง 

 
ไทย 

 
49.00 

  
49.00 

 
THB 2,000 

 
THB 2,000 

 
980 

 
980 

  
- 

  
- 

 
980 

 
980 

           236,495  236,495  -  -  236,495  236,495 
การร่วมค้า                      

 
กิจการร่วมคา้เจดบัเบ้ิลยดีู 

บริการยกขนตูสิ้นคา้ 
   ท่ีท่าเทียบเรือชายฝ่ัง 

 
ไทย 

 
51.00 

  
- 

  
THB 10,000 

  
- 

  
5,100 

 
- 

  
- 

  
- 

  
5,100 

 
- 

รวม           241,595  236,495  -  -  241,595  236,495 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเวน้ TMS และ PPSP ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนามและกมัพูชา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 มีราคาปิดต่อหุ้นอยูท่ี่ 36,100 ดองเวียดนามและ 1,180 เรียลกมัพูชาตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 27,250 ดองเวียดนามและ 2,580 เรียลกัมพูชา ตามล าดับ) มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนใน TMS และ PPSP เท่ากบั 608,218 ลา้นดองเวียดนาม
และ 12,391 ลา้นเรียลกมัพูชาตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 370,454 ล้านดองเวียดนาม และ 27,092 ล้านเรียลกัมพูชาตามล าดับ) เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 805.59 ลา้นบาทและ 92.81 ลา้นบาทตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 482.13 ล้านบาทและ 
200.81 ล้านบาทตามล าดับ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทั TMS ราคาทุนจ านวน 604.21  ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (31 ธันวาคม 2562: 572.66 ล้านบาท) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,075,665  448,696  236,495  235,515 
เพ่ิมขึ้น  - ซ้ือเงินลงทุน -  542,102  5,100  980 

- ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 116,938  114,720  -  - 

- โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน -  50,288  -  - 
- หุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นเงินลงทุน 31,542  -  -  - 

ลดลง    - เลิกกิจการ (1,967)  -  -  - 
- เงินปันผลรับ (11,162)  (20,090)  -  - 
- ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในต่างประเทศ 

 
5,895  

 
(60,051)  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,216,911  1,075,665  241,595  236,495 
 

2563 
 

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดร่้วมกนัท าบนัทึกขอ้ตกลงการเขา้ร่วมกลุ่มกิจการร่วมคา้ เพื่อ
ให้บริการยกขนตู้สินค้าท่ีท่าเทียบเรือชายฝ่ังตู ้สินค้าเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2566 ภายใต้
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาดงักล่าวการร่วมคา้จะไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา โดยบริษทัได้
ลงทุนในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวเป็นจ านวน 5.10 ลา้นบาท นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดอ้อกหนังสือค ้าประกนัจากธนาคารเป็น
จ านวนเงิน 18.91 ลา้นบาทแก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัแปลงสภาพหุ้นกูข้อง TMS เป็นหุ้นสามญัจ านวน 22,213 ลา้นดอง
เวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาทจ านวน 31.54 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนามเรียบร้อยแลว้ 
 

ในระหว่างปี 2563 การร่วมคา้แห่งหน่ึง (“บริษทั ล้ิงค ์เอเชีย โลจิสติกส์ จ ากดั”) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 
 

2562 
 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 บริษทัจดัตั้งบริษทัร่วมแห่งใหม่ช่ือ บริษทั ซีเจ เจดบัเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมี
ทุนจดทะเบียนจ านวน 2.00 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว บริษทัช าระค่าหุ้นทั้งหมด  
ในระหว่างปีแลว้ 
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ในระหว่างปี 2562  JWD Asia Holding Private Ltd. (“JWDAH”) และ Prosper Logistics Joint Stock Company (“PPL”)   
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มไดล้งทนุในเงินลงทุนของ Transimex Corporation (“TMS”) โดยการซ้ือหุ้นเป็นจ านวน   
405,681 ลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่าประมาณ 572.66 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 JWDAH และ PPL ถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 7.93 และร้อยละ 16.85 ตามล าดบั รวมทั้งส้ิน ร้อยละ 24.78) กลุ่มบริษทัมีอทิธิพลอยา่งมีนยัส าคญัใน TMS   
เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 

 
ในระหว่างปี 2562 JWDAH ไดล้งทุนเพ่ิมในหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ PT Samudera JWD Logistics ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศอนิโอนีเซีย เป็นจ านวนเงิน 9,035 ลา้นรูปปีอินโดนีเซียหรือเทียบเท่ากบั 18.75 ลา้นบาท 

 
ปันผลรับ 

 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่ายหุ้นปันผล  จ านวนหุ้น 
    (พันหุ้น) 

ปี 2563     
หุ้นปันผลระหว่างกาล     
Transimex Corporation  18 กุมภาพนัธ์ 2563 กุมภาพนัธ์ 2563  2,039 
Transimex Corporation 16 ธนัวาคม 2563 มกราคม 2564  2,527 
     
 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่ายเงินปันผล  จ านวนเงิน 
    (พันบาท) 
ปี 2563     
เงินปันผลระหว่างกาล     
Transimex Corporation  16 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2563  11,162 
ปี 2562     
เงินปันผลระหว่างกาล     
Transimex Corporation  4 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2562  17,722 
Phnom Penh SEZ Plc. 14 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2562  2,367 
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บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของ
นโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”)  Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd.  Transimex Corporation (“TMS”)  EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd.  PT Samudera JWD Logistics 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) (177,497))  240,628  12,184  7,892  473,775  169,462  8,305  9,625  33,914  (71,627) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมตำมส่วนได้เสีย 
   ของกลุ่มบริษัท (25,932)  35,156  4,873  3,157 

 
115,662  41,993  4,152  4,813  17,673  (33,842) 

                    

 
 Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”)  Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd.  Transimex Corporation (“TMS”)  EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd.  PT Samudera JWD Logistics 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท) 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,282,069  1,551,839  85,511    75,738    1,507,881   1,040,574   77,849   187,121  39,390  28,842 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 714,188  780,940  334,916    335,998    3,304,129   2,820,487   60,008   118,080  90,509  83,697 
หน้ีสินหมุนเวียน (323,666)  (417,029)  (17,033)   (21,006)  (1,331,973)   (1,062,487)  (49,185)  (203,269)  (9,416)  (11,698) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (723,924)  (821,906)   (480)  -   (779,566)   (754,989)  (55,486)  (77,050)  (29,428)  (45,846) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 948,667  1,093,844  402,914    390,730    2,700,471   2,043,585  33,186   24,882   91,055   54,995  
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  138,600  159,810  161,165    156,292    642,442    506,401  16,593  12,441   44,626   26,953  
ค่าความนิยม 106,242  106,242  -  -  90,533  90,533  -  -  -  - 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน   
    ในบริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ 

 
244,842 

  
266,052 

  
161,165 

  
156,292 

  
732,975 

  
596,934 

  
16,593 

  
12,441 

  
44,626 

  
26,953 
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บริษทัร่วมและการร่วมค้าท่ีไม่มสีาระส าคัญ  
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญัจากจ านวน
เงินท่ีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  
 

 บริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั  การร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญั 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและ 
   การร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญั 13,379  12,685  3,330  4,308 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 694  989  989  387 

 
  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  

     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

 สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

     2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

     (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                            
บริษทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั ให้เช่าท่ีดินและอาคาร  ไทย  100.00  100.00  570,000  500,000  570,000  500,000  -  -  570,000  500,000  91,200  - 
บริษทั ออโตล้อจิค จ ากดั การให้บริการและให้เช่าพื้นท่ี 

ลานจอดรถ 
 ไทย  100.00  100.00  50,000  50,000  52,591  52,591  -  -  52,591  52,591  60,000  120,000 

บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั ให้บริการจดัการเอกสาร  ไทย  100.00  100.00  75,000  75,000  75,000  75,000  -  -  75,000  75,000  -  3,000 
บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล 
   มูฟเวอรส์ จ ากดั 

บรรจุหีบห่อ ขนยา้ยภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

  
ไทย 

   
100.00 

  
90.09 

  
44,400 

  
44,400 

  
45,749 

  
40,000 

  
- 

  
- 

  
45,749 

  
40,000 

  
- 

  
- 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี เอเชีย จ ากดั โลจิสติกส์ บริหารการขนส่งสินคา้ 
บริหารคลงัสินคา้ ท่าพกัสินคา้ 
และการบรรจุภณัฑ์ 

  
 

ไทย 

  
 

100.00 

  
 

100.00 

  
 

1,010,000 

  
 

1,010,000 

  
 

1,010,000 

  
 

1,010,000 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

1,010,000 

  
 

1,010,000 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั ไดนามิค ไอที โซลูชัน่ส์ จ ากดั จ าหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์   

   อิเลคทรอนิกส์โปรแกรม 
   ซอฟตแ์วร์ และระบบเครือข่าย 

  
 

ไทย 

  
 

100.00 

  
 

100.00 

  
 

13,550 

  
 

7,100 

  
 

16,355 

  
 

9,905 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

16,355 

  
 

9,905 

  
 

6,500 

  
 

8,875 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี ทรานสปอร์ต  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

ให้บริการขนส่งสินคา้ ทั้งภายใน 
   และระหว่างประเทศ 

  
ไทย 

  
95.89 

  
91.09 

  
92,000 

  
60,000 

  
91,465 

  
54,655 

  
- 

  
- 

  
91,465 

  
54,655 

  
- 

  
- 

บริษทั จาแพค โฮลด้ิง จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น  ไทย  100.00  100.00  415,500  415,500  806,469  806,469  -  -  806,469  806,469  9,999  80,000 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค จ ากดั ให้บริการรับฝากสินคา้แช่แขง็ใน    

   ห้องเยน็ 
  

ไทย 
  

99.60 
  

99.60 
  

250,000 
  

250,000 
  

249,000 
  

249,000 
  

- 
  

- 
  

249,000 
  

249,000 
  

49,800 
  

- 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค แลนด ์จ ากดั ให้บริการคลงัสินคา้  ไทย  100.00  100.00  160,000  115,000  160,000  115,000  -  -  160,000  115,000  -  - 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี สโตร์ อิท จ ากดั ให้บริการห้องเก็บของส่วนตวั  ไทย  89.00  89.00  160,000  100,000  142,400  89,000  -  -  142,400  89,000  -  - 
บริษทั โกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ค จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น  ไทย  100.00  100.00  231,000  231,000  230,999  230,999  -  -  230,999  230,999  -  - 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อาร์ท สเปซ จ ากดั ให้บริการรับฝากงานศิลปะ  ไทย  100.00  100.00  80,000  50,000  80,000  50,000  -  -  80,000  50,000  -  - 
รวม             3,530,028  3,282,619  -  -  3,530,028  3,282,619  217,499  211,875 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

 สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

     2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
     (ร้อยละ)  (พัน)                 
บริษัทย่อยทางอ้อม                            

                            
บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ ากดั  ให้บริการรับฝากสินคา้แช่แข็งใน   

    ห้องเยน็และขนส่งสินคา้แช่แขง็ 
  

ไทย 
  

100.00 
  

100.00 
  

THB 443,000 
  

THB 443,000 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  
143,000 

บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จ ากดั  ให้บริการขนส่ง  ไทย  100.00  100.00  THB 20,000  THB 20,000  -  -  -  -  -  -  10,000  - 
บริษทั เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จ ากดั  ให้บริการรับฝากสินคา้แช่แข็ง 

ในห้องเยน็ 
  

ไทย 
  

74.69 
  

74.69 
  

THB 103,948 
  

THB 103,948 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั กีลเลี่ยน จ ากดั  ให้เช่าท่ีดิน  ไทย  100.00  100.00  THB 4,550  THB 4,550  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี เอนเนอร์ยี แอนด ์  
    รีซอร์สเซส จ ากดั 

 ลงทุนในบริษทัอื่น   
ไทย 

  
- 

  
99.99 

  
- 

  
THB 1,250 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

JWD Asia Holdings Private Ltd.  ลงทุนในบริษทัอื่น  สิงคโปร์  100.00  100.00  USD 26,673  USD 26,673  -  -  -  -  -  -  -  - 
JVK Indochina Movers Ltd.  ให้บริการขนส่ง  เวียดนาม  100.00  90.09  USD 70  USD 70  -  -  -  -  -  -  -  - 
JCM Logistics & Warehousing  
   Private Limited 

 
 ลงทุนในบริษทัอื่น 

  
สิงคโปร์ 

  
52.50 

  
52.50 

  
USD 761 

  
USD 761 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

Jasia Logistics (Myanmar)  Co., Ltd.  ให้บริการรับฝากสินคา้และ 
   ขนส่งสินคา้   

  
พม่า 

  
52.15 

  
51.98 

  
USD 869 

  
USD 581 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd   ให้บริการดา้นอาหาร  ไตห้วนั  60.00  60.00  TWD 150,000  TWD 50,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
DataSafe (Cambodia) Ltd.   ให้บริการจดัการเอกสาร  กมัพูชา  100.00  100.00  USD 120  USD 120  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั โกโกเฟรชเทคโนโลยี จ ากดั  จ าหน่ายเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ  ไทย       -  99.99  -  THB 4,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี บ็อกเส็ง  
   โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 ให้บริการขนยา้ยภายในประเทศ   
   และระหว่างประเทศ 

  
ไทย 

  
60.00 

  
54.05 

  
THB 34,000 

  
THB 24,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู สโตร์ อิท  
   (รามอินทรา) จ ากดั  

  
ให้บริการห้องเก็บของส่วนตวั 

  
ไทย 

  
45.39 

  
45.39 

   
THB 10,400 

  
THB 5,200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 
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     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

 สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

     2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
     (ร้อยละ)  (พัน)                 
 
Prosper Logistics Joint Stock Company 

 
ลงทุนในบริษทัอื่น 

  
เวียดนาม 

  
50.88 

  
50.88 

 VND 
20,360,000 

 VND 
20,360,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
JDMS Logistics Joint Stock Company 

 
ลงทุนในบริษทัอื่น 

  
เวียดนาม 

  
50.98 

  
50.98 

 VND 
10,050,000 

 VND 
10,050,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี เอ็กซ์เพรส จ ากดั  ให้บริการขนส่งสินคา้ควบคุม 
   อุณหภูมิ 

  
ไทย 

  
95.89 

  
91.09 

  
THB 32,000 

  
THB 12,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั สโตร์การ์ด จ ากดั ให้บริการห้องเก็บของส่วนตวั  ไทย  89.00  -  THB 4,500  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั แปซิฟิค เอ็ม โคลด ์สโตเรจ จ ากดั ให้บริการรับฝากสินคา้แช่แขง็ใน 

   ห้องเยน็ 
  

ไทย 
  

40.00 
  

- 
  

THB 25,000 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562 
  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,282,619  2,697,019 

ซ้ือเงินลงทนุ     11,873     - 

เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย     235,536  585,600 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  3,530,028  3,282,619 
 

การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

• บริษทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 70 ลา้นบาท
(700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)  

• บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี สโตร์ อิท จ ากัด โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน   
53.40 ลา้นบาท (534,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)  

• บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 80 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น
จ านวนเงิน 30.69 ลา้นบาท (383,568 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)   

• บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อาร์ท สเปซ จ ากัด โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 75 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน    
15 ลา้นบาท (200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 15 ลา้นบาท 

• บริษทั ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จ ากัด โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 50 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน   
6.45 ลา้นบาท (129,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

• บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค แลนด์ จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน    
45 ลา้นบาท (450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
 

• บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู บอ็กเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทนุ
เป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท (60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

• บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู เอก็ซ์เพรส จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท  
• Jasia Logistics (Myanmar) Co., Ltd โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 

USD 286,950 เทียบเท่ากบั 9.13 ลา้นบาท 

• บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู สโตร์ อิท (รามอินทรา) จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 5.20 ลา้นบาท 
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• เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั สโตร์การ์ด จ ากดั จากผูถื้อหุ้นเดิม ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว รวมเป็นจ านวนเงิน 15 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 5) 

•    เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ช่ือ บริษทั แปซิฟิค เอม็ โคลด ์สโตเรจ จ ากดั โดยมีทุนจด
ทะเบียนจ านวน 100 ล้านบาทและช าระค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 25 กลุ่มบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ริหารพิจารณาแลว้เห็นว่ากลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัย่อยดงักล่าว  แมว่้ากลุ่มบริษทัถือหุ้นและมีสิทธิในการ
ออกเสียงนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง โดยกลุ่มบริษทัควบคุม บริษทั แปซิฟิค เอม็ โคลด ์สโตเรจ จ ากดั ตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัและ
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งถือหุ้นจ านวน 400,000 หุ้น และ 150,000 หุ้น ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 40 และ ร้อยละ 15 
ตามล าดบั รวมจ านวนทั้งส้ิน 550,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 
• บริษทั โกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ค จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 

6.30 ลา้นบาท (60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
• บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี สโตร์ อิท จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 35.60 

ลา้นบาท (356,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
• บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู เอเชีย จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 489.30 ลา้น

บาท (4,893,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
• เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 บริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ช่ือ บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี อาร์ท สเปซ จ ากดั (“JWDAS”) โดยมี

ทุนจดทะเบียนจ านวน 25 ลา้นบาท 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
 

• Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd. โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทนุเป็นจ านวนเงิน 54 ลา้น
ดอลลาร์ไตห้วนัหรือเทียบเท่า 55.11 ลา้นบาท (5,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

• บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี บ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนเป็นจ านวนเงิน 14.40 ลา้นบาท (144,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

• JWD Asia Holdings Private Ltd. โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 17.69 ลา้น
เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 562.06 ลา้นบาท (24,059,962 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.74 เหรียญสหรัฐ) 

• เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 JWD Asia Holdings Private Ltd. (“JWDAH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางอ้อม ลงทุนในหุ้น
สามญัและหุ้นบุริมสิทธิจากการเพ่ิมทุนของ Prosper Logistics Joint Stock Company (“PPL”) จ านวน 10,360 ลา้นดอง
เวียดนามหรือเทียบเท่า 14.03 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.88 นอกจากน้ี JWDAH ยงัมีอ านาจควบคุม
เหนือ PPL ตาม Shareholders Agreement ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการของบริษทั
ดงักล่าว และมีอ านาจควบคุมสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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• เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ช่ือ บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี สโตร์ อิท (รามอินทรา) จ ากดั 
โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 16 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45.39 โดยในระหว่างปีกลุ่มบริษทัจ่าย
ช าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงิน 2.65 ลา้นบาท 

• เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ช่ือ บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี เอ็กซ์เพรส จ ากดั โดยมีทุนจด
ทะเบียนจ านวน 40 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 91.09 โดยในระหว่างปีกลุ่มบริษทัจ่ายช าระค่าหุ้น
ดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท 

• เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 JWD Asia Holdings Private Ltd (“JWDAH”) ลงทุนในหุ้นสามัญจากการเพ่ิมทุนของ 
JDMS Logistics Joint Stock Company (“JDMS”) จ านวน 9,971.70 ล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 14.03 ล้านบาท   
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.98 นอกจากน้ี JWDAH ยงัมีอ านาจควบคุมเหนือ JDMS ตาม Call Option Agreement 
ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 โดย JWDAH มีสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเหลือทั้งหมดของ JDMS ในเวลาใดก็ได้ โดยปราศจากเง่ือนไข
และไม่สามารถเพิกถอนสิทธิได ้

• เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จ ากดั  (“JPKCS”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยทางออ้ม มีมติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของ JPKCS จากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาทเป็นมูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 52 บาท หรือลดลงในอตัราหุ้นละ 48 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของ JPKCS ลดลงจากเดิม 151.70 
ลา้นบาท เป็นจ านวน 78.88 ลา้นบาท ต่อมา เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัของ JPKCS มี
มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 482,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 52 บาท รวมเป็นมูลค่า 25.07 
ลา้นบาทและ JPKCS ไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้และไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจาก JWDP เตม็
จ านวนแล้ว โดย JWDP มีสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 67.04 เป็นร้อยละ 74.69 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั
ดงักล่าว 

 

การเลิกบริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู เอนเนอร์ยี แอนด ์
รีซอสเซส จ ากดั”) มีมติให้เลิกบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเสร็จการ
ช าระบญัชีบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 
 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึง (“บริษทั โกโกเฟรช เทคโนโลยี 
จ ากดั”) มีมติให้เลิกบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี
บริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

หลักทรัพย์ค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทั JWDAH ราคาทนุจ านวน 859.61 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืม  
ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (2562:859.61 ล้านบาท) (ดูหมายเหตขุอ้ 17) 
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11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
 

บริษทัไดท้  าสัญญาลงทุนบริหารและประกอบการคลงัสินคา้อนัตราย (“สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ”) กบัการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (“กทท.”) โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานตามสัญญา 30 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2576 หลงัจากท่ีสัญญาส้ินสุดลงบริษทัมีสิทธิขอให้ต่ออายสัุญญาไดอ้ีกสองคราว มีก าหนดคราวละห้าปี ภายใตเ้ง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับร่วมกนัโดยทางบริษทัตอ้งยื่นค าร้องขอต่ออายุสัญญาเป็นหนงัสือล่วงหนา้อย่างน้อยสองปีก่อนสัญญาจะ
ส้ินสุดลง  
 

ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการในแต่ละเดือนบริษทัตอ้งช าระเงินค่าตอบแทนให้กบักทท. ตามอตัราท่ีก าหนด
ในสัญญาของรายไดก้ารเคล่ือนยา้ยสินคา้และตูสิ้นคา้อนัตรายและค่าภาระฝากเก็บสินคา้และตูสิ้นคา้อนัตรายซ่ึงอตั รา
ค่าบริการในการเคล่ือนยา้ยและค่าภาระฝากเก็บขึ้นอยู่กบัประเภทสินคา้และตูสิ้นคา้ท่ีบริษทัให้บริการแก่ผูรั้บบริการกทท.
เป็นผูก้  าหนด ทั้งน้ีในแต่ละปีของการด าเนินงานหากปริมาณสินคา้หรือตูสิ้นคา้อนัตรายมีปริมาณต ่ากว่าหรือมากกว่าปริมาณ
ขั้นต ่าบริษทัตอ้งช าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมพิเศษตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

 

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัส าหรับการประกอบการคลงัสินคา้อนัตราย
ทั้งหมดจะถูกโอนกรรมสิทธ์ิให้กับกทท. ทันทีส่วนสังหาริมทรัพยก์ทท.มีสิทธิท่ีจะซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์ทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามราคามูลค่าตามบญัชี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ภายใตสั้ญญาอนุญาต
ให้ด าเนินการ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 519,377  210  519,587 
เพ่ิมขึ้น 980  17,171  18,151 
โอน 16,841  (16,841)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 

   1 มกรำคม 2563 537,198  540  537,738 
เพ่ิมขึ้น 1,963  31,554  33,517 
โอน 31,873  (31,873)  - 
ตดัจ าหน่าย (170)  -  (170) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 570,864  221  571,085 

      
      



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ภายใตสั้ญญาอนุญาต
ให้ด าเนินการ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 236,473  -  236,473 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 22,366  -  22,366 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  
   และ 1 มกรำคม 2563 258,839  -  258,839 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 23,226  -  23,226 
ตดัจ าหน่าย (170)  -  (170) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 281,895  -  281,895 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  278,359  540  278,899 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 288,969  221  289,190 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ภายใตสั้ญญาอนุญาต
ให้ด าเนินการ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 519,377  210  519,587 
เพ่ิมขึ้น 1,098  17,171  18,269 
โอน 16,841  (16,841)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ  

   1 มกรำคม 2563 537,316  540  537,856 
เพ่ิมขึ้น 1,845  31,554  33,399 
โอน 31,873  (31,873)  - 
ตดัจ าหน่าย (170)  -  (170) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 570,864  221  571,085 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ภายใตสั้ญญาอนุญาต
ให้ด าเนินการ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 236,473  -  236,473 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 22,366  -  22,366 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 258,839  -  258,839 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 23,226  -  23,226 
ตดัจ าหน่าย (170)  -  (170) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 281,895  -  281,895 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  278,477  540  279,017 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 288,969  221  289,190 
 
  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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12 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวม  
 
 หมายเหตุ  

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   68,266  1,176,737  11,715  1,256,718 
เพ่ิมขึ้น   -  27,720  59,570  87,290 
จ าหน่าย   -  (170)  -  (170) 
โอน   -  35,301  (35,301)  - 
โอนไปท่ีดิน อาคาร และ 
   อุปกรณ์ 13  (59,520) 

 
(810,346) 

 
(35,984)  (905,850) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   8,746  429,242  -  437,988 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 
16 เป็นคร้ังแรก 3  - 

 

36,600 

 

-  36,600 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 – 
ปรับปรุงใหม่   8,746 

 

465,842 

  
-  474,588 

เพ่ิมขึ้น   53,263  58,025  121,912  233,200 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5(ก)  -  6,749  -  6,749 
โอน   -  115,141  (115,141)  - 
จ าหน่าย   -  (1,410)  -  (1,410) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   62,009  644,347  6,771  713,127 

 

ค่าเส่ือมราคา          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   27,724  334,490  -  362,214 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   4,157  58,228  -  62,385 

จ าหน่าย   -  (126)  -  (126) 

โอนไปท่ีดิน อาคาร และ 

   อุปกรณ์ 13  (31,024)  (328,299) 
  

-  (359,323) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   857  64,293  -  65,150 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้าก
การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 
เป็นคร้ังแรก 3  - 

 

20,333 

  
 
 

-  20,333 

          

          



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินรวม  
 
 หมายเหตุ  

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 
ปรับปรุงใหม่   857 

 
84,626 

  
-  85,483 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   170  49,759  -  49,929 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5(ก)  -  5,032  -  5,032 
จ าหน่าย   -  (329)  -  (329) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   1,027  139,088  -  140,115 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   7,888  364,949  -  372,837 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   60,982  505,259  6,771  573,012 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 
 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
รายไดค้่าเช่า   89,224  -  -  - 
ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา         
- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีรายไดค้่าเช่า  164  -  -  - 
- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไม่มีรายไดค้่าเช่า  363  -  -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 209.13 ล้านบาท 
เป็นสินทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน   
773.88 ล้านบาท (2562: 657.90 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธี
รายได ้มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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13 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  
  งบกำรเงินรวม  
  

 
หมายเหตุ 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  
อุปกรณ์ส านกังาน
และอุปกรณ์อ่ืน  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
คลงัสินคา้ 

 
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  285,086  1,407,887  459,302  675,829  153,926  84,648  219,991  3,285,669 
เพ่ิมขึ้น  -  16,467  63,653  25,695  16,985  7,179  579,788  709,767 
ลดลงจากการขายธุรกิจ   -  -  (1,500)  -  (2,324)  -  -  (3,824) 
โอน  -  46,673  23,994  128,251  8,052  2,525  (205,671)  3,824 
จ าหน่าย  -  (71)  (21,024)  (2,283)  (2,416)  (37)  -  (25,831) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงิน 

 

-  21  (144)  (50)  (261)  

 
 

- 

 

346  (88) 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพย ์ 

เพื่อการลงทุน 
 

12 59,520  867,574  -  (57,228)  -  
 

- 
 

35,984  905,850 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   344,606  2,338,551  524,281  770,214  173,962  94,315  630,438  4,876,367 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 
เป็นคร้ังแรก 

 
 

3 -  - 

 

(273,506)  (41,272)  (3,105)  

 
 

- 

 

-  (317,883) 
                 
                 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินรวม  
  

 
หมายเหตุ 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  
อุปกรณ์ส านกังาน
และอุปกรณ์อ่ืน  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
คลงัสินคา้ 

 
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  

-ปรับปรุงใหม่ 
 

344,606  2,338,551 
 

250,775  728,942  170,857  
 

94,315 
 

630,438  
 

4,558,484 
เพ่ิมขึ้น  88,650  35,041  3,101  39,440  19,392  10,949  528,334  724,907 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  5(ก) -  -  -  -  517  -  -  517 
โอน   2,700  405,374  9,219  280,838  19,844  8,740  (726,715)  - 
โอนมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  -  15,684  -  -  -  -  15,684 
จ าหน่าย  -  (473)  (6,777)  (4,169)  (6,680)  (1,035)  (7,054)  (26,188) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงิน 

 

-  253 

 

(5)  613  191  

 
- 

 

3,639  4,691 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  435,956  2,778,746  271,997  1,045,664  204,121  112,969  428,642  5,278,095 
                 
ค่าเส่ือมราคา                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  1,137  746,006  185,457  238,428  120,190  73,440  -  1,364,658 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  395  103,265  36,053  72,299  14,494  5,539  -  232,045 
ลดลงจากการขายธุรกิจ   -  -  (1,490)  -  (2,186)  -  -  (3,676) 
จ าหน่าย  -  (69)  (20,293)  (1,955)  (2,238)  (31)  -  (24,586) 
การจดัประเภทใหม่  -  -  1,490  -  2,124  -  -  3,614 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพย ์ 
เพื่อการลงทุน 

 
12 31,024  328,785 

 
-  (486)  -  

 
- 

  
-  359,323 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงิน 

 

-  1 

 

(39)  (27)  (189)  - 

 

-  (254) 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินรวม  
  

 
หมายเหตุ 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  
อุปกรณ์ส านกังาน
และอุปกรณ์อ่ืน  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
คลงัสินคา้ 

 
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   32,556  1,177,988  201,178  308,259  132,195  78,948  -  1,931,124 
การรับรู้คา่เส่ือมราคาของสินทรัพย์
สิทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
 

3 -  - 

 

(46,579)  (9,267)  (636)  

 
 

- 

 

-  (56,482) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  

-ปรับปรุงใหม่ 
 

32,556  1,177,988 
 

154,599  298,992  131,559  
 

78,948 
 

-  1,874,642 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  4,391  135,533  15,030  85,082  30,298  10,793  -  281,127 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5(ก) -  -  -  -  469  -  -  469 
โอนมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  -  6,121  -  -  -  -  6,121 
จ าหน่าย  -  (473)  (5,088)  (3,043)  (6,342)  (788)  -  (15,734) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงิน 

 

-  23 

 

217  132  234  - 

 

-  606 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  36,947  1,313,071  170,879  381,163  156,218  88,953  -  2,147,231 
                 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  312,051  1,160,563  323,103  461,955  41,767  15,367  630,438  2,945,244 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  399,009  1,465,675  101,118  664,501  47,903  24,016  428,642  3,130,864 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  

หมายเหตุ 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ 

 สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  52,023  28,276  122,414  55,345  60,537  8,401  326,996 
เพ่ิมขึ้น  2,512  12,479  3,726  4,450  1,020  12,789  36,976 
โอน  3,095  -  13,245  322  368  (17,030)  - 
จ าหน่าย  -  (5,308)  -  (476)  (28)  -  (5,812) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   57,630  35,447  139,385  59,641  61,897  4,160  358,160 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 
เป็นคร้ังแรก 

 
 

3 - 

 

(28,063)  (13,519)  

 
 

(2,388)  - 

 

-  (43,970) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  

-ปรับปรุงใหม่ 
 

57,630 
 

7,384  125,866  57,253  
 

61,897 
 

4,160  314,191 
เพ่ิมขึ้น  4,564  1,135  4,369  5,010  3,023  39,434  57,535 
โอน   16,281  -  19,142  4,997  2,723  (43,143)  - 
จ าหน่าย  -  (1,591)  (234)  (3,684)  (924)  -  (6,433) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  78,475  6,928  149,143  63,576  66,719  451  365,293 

 
  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  

 
หมายเหตุ 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  

 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ 

 
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  29,468  18,944  77,103  43,814  56,457  -  225,786 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  5,012  3,622  13,199  5,883  1,588  -  29,304 
จ าหน่าย  -  (5,308)  -  (476)  (28)  -  (5,812) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   34,480  17,258  90,302  49,221  58,017  -  249,278 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์
สิทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
 

3 - 

 

(10,820)  (6,226)  

 
 

(479)  - 

 

-  (17,525) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  

-ปรับปรุงใหม่ 
 

34,480 
 

6,438  84,076  48,742  
 

58,017 
 

-  231,753 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  6,933  397  10,782  5,110  1,779  -  25,001 
จ าหน่าย  -  (1,591)  (156)  (3,600)  (676)  -  (6,023) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  41,413  5,244  94,702  50,252  59,120  -  250,731 

               

มูลค่าสุทธิทางบัญชี               
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  23,150  18,189  49,083  10,420  3,880  4,160  108,882 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  37,062  1,684  54,441  13,324  7,599  451  114,562 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 1,321.18 ลา้นบาท และ 200.52 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 
1,144.24 ล้านบาท และ 175 ล้านบาท ตามล าดับ)  
 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้น า ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ  1,296.15 ล้านบาท 
(2562: 1,677.48 ล้านบาท) เป็นสินทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
 
ตน้ทุนการกูยื้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและก่อสร้างโรงงานใหม่ท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษทัมีจ านวน 1.83 ลา้นบาท (2562: 8.65 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 2.37-2.38 (2562: ร้อยละ 3.40-4.50)  
 

14 สัญญำเช่ำ  
 

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ท่ีดิน 449,757  2,048 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 647,368  77,975 
เคร่ืองจกัร 322,383  4,583 
อุปกรณ์ส านกังานและอุปกรณ์อื่น 3,224  2,265 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ 52,297  14,221 
ยานพาหนะ 221,424  19,221 
รวม 1,696,453  120,313 
 

ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 50.29 ลา้นบาท และ 121.55 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และเพ่ิมขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ยจ านวน 16.68 ลา้นบาท 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายสัุญญาเช่าภายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสัุญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มีความ
ยืดหยุน่ในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิ
ดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหรือไม่  และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกลุ่มบริษทั  

 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
รายไดค้่าเช่าช่วง 12,849  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน 78,027  -  1,024  - 
- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 97,603  -  40,705  - 
- เคร่ืองจกัร 47,124  -  2,710  - 
- อุปกรณ์ส านกังานและอุปกรณ์อื่น 1,151  -  689  - 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ 27,390  -  4,959  - 
- ยานพาหนะ 30,297  -  7,204  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 65,768  -  3,546  - 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 14,012  -  13,567  - 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 245  -  177  - 
ค่าเช่าจ่าย -  313,595  -  152,480 
 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 355 ลา้นบาท และ 58.74 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบด้วยอาคารส านักงานหลายแห่งท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสามตามสัญญาเช่า
ด าเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบัก าหนดระยะเวลาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นเวลา 1-15 ปี โดยการต่ออายสัุญญาเช่าในภายหลงัจะมี
การตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดก าหนดรายไดค้่าเช่าเป็นจ านวนคงท่ี  
 

กลุ่มบริษทัเช่าคลงัสินคา้แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3-21 ปี ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาให้เช่าช่วงคลงัสินคา้
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ซ่ึงจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและจดัประเภทสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
ระยะเวลาครบก าหนดช าระตามสัญญาของลูกหนี้สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 ทีแ่สดงไว้ใน “ลกูหนี้การค้า” 

 
งบกำรเงินรวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ปีท่ี 1 86,435 
ปีท่ี 2 80,487 
ปีท่ี 3 28,017 
ปีท่ี 4 15,600 
ปีท่ี 5 15,639 
หลงัจากปีท่ี 5 162,555 
รวม 388,733 

 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าด าเนินงาน  

 
งบกำรเงินรวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ภายใน 1 ปี  69,963 
1-5 ปี  133,151 
หลงัจาก 5 ปี  14,167 
รวม 217,281 
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15 ค่ำควำมนิยม  
 

  งบกำรเงินรวม  
 หมายเหต ุ 2563  2562 
  (พันบาท) 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  92,902  113,523 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5(ก) 14,166  - 
ลดลงจากการขายธุรกิจ  -  (20,666) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนจาก 
   การแปลงค่างบการเงิน 

 
103 

 
45 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม   107,171  92,902 
 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยม  
 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของ  
กลุ่มบริษทั (แผนกท่ีมีการด าเนินงาน) ดงัต่อไปน้ี  
 
   งบกำรเงินรวม 
     2563  2562 
     (พันบาท) 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 1 - Chi Shan Long Feng  Food Co., Ltd.     70,287  70,050 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 2 - บริษทั จาแพค โฮลดิ้ง จ ากดั     20,006  20,006 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 3 - บริษทั สโตร์การ์ด จ ากดั     14,166  - 
     104,459  90,056 
หน่วยอื่นๆ ซ่ึงค่าความนิยมไม่มีนยัส าคญั     2,712  2,846 
รวม     107,171  92,902 

 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีเก่ียวข้องกับค่าความนิยมประเมินมาจากวิธีคิดลด  
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด
โดยประมาณการตามแผนการด าเนินธุรกิจ และอตัราคิดลดซ่ึงค านวณจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินลงทุน 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงในตารางต่อไป 
 
 
 
2563 

หน่วยสินทรัพย์ที ่
ก่อให้เกิดเงินสด 

1 

 หน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด 

2 

 หน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด 

3 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  6.06  10.03  10.03 
อตัราการเติบโต (Terminal value growth rate) 1.00  1.00  1.00 
 
 
 
2562 

หน่วยสินทรัพย์ที ่
ก่อให้เกิดเงินสด 

1 

 หน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด 

2 

 หน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด 

3 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  8.50  9.00  - 
อตัราการเติบโต (Terminal value growth rate) 0.00  1.00  - 
 
ประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ดงันั้นจึงไม่มีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 
 
 
 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจำกค่ำควำมนิยม  
 

  งบกำรเงินรวม 
   

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์

ระหว่างติดตั้ง 
 

ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้  เคร่ืองหมายการคา้ 
  

สิทธิในการใชพ้ื้นท่ี  
 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  87,782  8,409  163,307  14,756  4,527  278,781 
เพ่ิมขึ้น  2,137  2,912  -  -  -  5,049 
โอน  523  (523)  -  -  -  - 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน 

  
- 

  
- 

 
-  (2,556) 

 
-  (2,556) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ   
1 มกรำคม 2563 

  
90,442 

  
10,798 

 
163,307  12,200 

  
4,527  281,274 

เพ่ิมขึ้น  7,444  2,779  -  -  -  10,223 
โอน  10,043  (10,043)  -  -  -  - 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน 

  
- 

  
- 

 
-  3,292 

  
-  3,292 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  107,929  3,534  163,307  15,492  4,527  294,789 
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  งบกำรเงินรวม 
   

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์

ระหว่างติดตั้ง 
 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  เคร่ืองหมายการคา้ 
  

สิทธิในการใชพ้ื้นท่ี  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  44,690  -  39,910  967  1,053  86,620 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  3,542  -  8,545  9,365  631  22,083 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 
   จาก การแปลงค่างบการเงิน 

  
- 

  
- 

 
-  (1,978) 

  
-  (1,978) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 
    1 มกรำคม 2563 

  
48,232 

  
- 

 
48,455  8,354 

  
1,684  106,725 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  8,802  -  16,447  1,494  634  27,377 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 
   จาก การแปลงค่างบการเงิน 

  
- 

  
- 

 
-  1,789 

  
-  1,789 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  57,034  -  64,902  11,637  2,318  135,891 
             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   42,210  10,798  114,852  3,846  2,843  174,549 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  50,895  3,534  98,405  3,855  2,209  158,898 
 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์

ระหว่างติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 42,177  8,980  51,157 
เพ่ิมขึ้น 636  5,431  6,067 
โอน 970  (970)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 

   1 มกรำคม 2563 43,783  13,441  57,224 
เพ่ิมขึ้น 208  -  208 
โอน 12,167  (12,167)  - 
ตดัจ าหน่าย -  (300)  (300) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 56,158  974  57,132 
      
ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 24,966  -  24,966 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,834  -  4,834 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 
   1 มกรำคม 2563 29,800  -  29,800 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,348  -  3,348 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 33,148  -  33,148 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  13,983  13,441  27,424 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 23,010  974  23,984 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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17 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2563  2562 
 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี 
   และเงินกูยื้มระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 

  
 

128,475 
 

 
 

372,116 
 

 
 

500,591 
 

 
 

172,367 
 

 
 

900,689 
 

 
 

1,073,056 
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึง

ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

  
 

- 
 

 
 

512,689 
 

 
 

512,689 
 

 
 

- 
 

 
 

386,000 
 

 
 

386,000 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

  
 
 

387,278 

 

 
 
 

63,422 

 

 
 
 

450,700 

 

 
 
 

171,165 

 

 
 
 

14,981 

 

 
 
 

186,146 
ส่วนของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี (2562: ส่วน
ของหนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงินท่ี
ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี) 

  
 
 
 
 
 
 

- 

 

                     
 
 
 
 
 
 

286,815 

 

                     
 
 
 
 
 
 

286,815 

 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 

61,742 

 

 
 
 
 
 
 
 

61,742 
หุ้นกู ้  -  597,737      597,737   -  514,000  514,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 
  

1,590,765 
  

28,604 
  

1,619,369 
 

 
1,169,578 

 
 

125,855 
 

 
1,295,433 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6 

 
- 

  
19,000 

  
19,000 

 
 

- 
 

 
19,000 

 
 

19,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน)   

 
 

- 
 

 
 

1,379,405 
 

 
 

1,379,405 
 

 
 

- 
 

 
 

86,342 
 

 
 

86,342 

รวมหนี้สินที่มีภำระ
ดอกเบีย้ 

  
2,106,518 

 
 

3,259,788 
 

 
5,366,306 

 
 

1,513,110 
 

 
2,108,609 

 
 

3,621,719 

             
 

 
 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี 
   และเงินกูยื้มระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 

  
 

- 
 

 
 

300,000 
 

 
 

300,000 
 

 
 

- 
 

 
 

888,000 
 

 
 

888,000 
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึง

ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

  
 

- 
 

 
 

512,689 
 

 
 

512,689 
 

 
 

- 
 

 
 

386,000 
 

 
 

386,000 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

  
 
 

188,697 

 

 
 
 

63,422 

 

 
 
 

252,119 

 

 
 
 

19,800 

 

 
 
 

14,981 

 

 
 
 

34,781 
ส่วนของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี ถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี) 

  
 
 
 

- 

 

 
 
 
 

54,892 

 

 
 
 
 

54,892 

 

 
 
 
 

- 

 

 
 
 
 

7,114 

 

 
 
 
 

7,114 

เงินกูยื้มระยะสั้นจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้กนั  6 

 
- 

 
 

- 
  

- 
 

 
- 

 
 

65,000 
 

 
65,000 

หุ้นกู ้  -  597,737  597,737  -  514,000  514,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 
  

748,788 
 

 
28,604 

 
 

777,392 
 

 
530,200 

 
 

36,206 
 

 
566,406 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
(2562:หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน) 

  
 

- 
 

 
 

56,521 
 

 
 

56,521 
 

 
 

- 
 

 
 

10,284 
 

 
 

10,284 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ 

  
937,485 

 
  

1,613,865 
 

 
2,551,350  

 
 

550,000 
 

 
1,921,585 

 
 

2,471,585 
 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 

  วนัท่ีครบก าหนด

ช าระ 

  

อตัราดอกเบ้ีย  

  

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

    2563  2562  2563  2562  2563  2562 

    (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

               

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  รายเดือน  5.15 - 5.88  2.86 - 7.12  15,761  16,926  -  - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ภายใน 1 ปี  1.16 - 2.50  2.00 - 4.00  484,830  1,056,130  300,000  888,000 

        500,591  1,073,056  300,000  888,000 

 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 

 
ระยะเวลาการ
ช าระคืน 

 
วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

 
อตัราดอกเบ้ีย  

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2563 2562 2563  2562 2563  2562  2563  2562 
    (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)  (พันบาท) 

เงินกู้ ยืมระยะยาวของบริษัท 

 
 
 

รายเดือน 

 
 
 

ภายใน 1 - 7 ปี 

 
 
 

ภายใน 6 ปี 

MLR-2.25,  
LIBOR+3,  

BIBOR(3M) + 1.675,  
MLR-1.25 

  
 
 

LIBOR+3 

 
 
 

1,029,686 

  
 
 

601,187 

  
 
 

1,029,686 

  
 
 

601,187 
              
เงินกู้ ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย              
 
บริษทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั 

 
รายเดือน 

 
ภายใน 4 - 8 ปี 

 
ภายใน 1 - 6 ปี 

MLR-2,  
BIBOR+1.75 

  
MLR-0.5 ถึง - 2.00 

 
201,406 

  
73,154 

  
- 

  
- 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู แปซิฟิค แลนด ์จ ากดั รายเดือน ภายใน 3 ปี ภายใน 1 - 4 ปี MLR-1.75  MLR-0.5 ถึง - 1.75 89,000  125,000  -  - 
บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู ทรานสปอร์ต (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  

 
รายเดือน 

 
ภายใน 2 - 3 ปี 

 
ภายใน 4 - 5 ปี 

 
2.10 

  
2.00 

 
6,735 

  
9,297 

  
- 

  
- 

 
บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ ากดั 

 
รายเดือน 

 
ภายใน 2 - 8 ปี 

 
ภายใน 2 - 9 ปี 

3.25, BIBOR-1.75,  
MLR-2.95 

  
MLR-1.50 ถึง -2.95 

 
573,318 

  
471,341 

  
- 

  
- 

บริษทั เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จ ากดั รายเดือน ภายใน 3 - 5 ปี ภายใน 1 - 6 ปี MLR-1.85, 2  4.15 169,500  200,750  -  - 

บริษทั โกบอลฟู้ด เซอร์วิส  
เน็ตเวิร์ค จ ากดั 

 
รายเดือน 

 
ภายใน 4 ปี 

 
ภายใน 5 ปี 

 
MLR 

  
MLR-1 

 
649 

  
850 

  
- 

  
- 

รวม       2,070,294  1,481,579  1,029,686  601,187 
หัก ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (450,700)  (186,146)  (252,119)  (34,781) 
หัก ค่าธรรมเนียมนายหนา้     (225)  -  (175)  - 
สุทธ ิ       1,619,369  1,295,433  777,392  566,406 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตลอดจนการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาเงินกูย้ืมและเง่ือนไขของหุน้กู ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค แลนด์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บหนงัสือให้
ความยินยอมในการผ่อนผนัส าหรับการปฏิบัติผิดเง่ือนไขจากสถาบันการเงินแล้ว  ดังนั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมคงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวในงบการเงินรวม 
 
การผ่อนผันการช าระเงินกู้ ยืม 
 
ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บหนงัสืออนุมติัการพกัช าระหน้ีเงินตน้ส าหรับเงินกูยื้มระยะยาว
จากสถาบนัการเงินหลายแห่งจ านวน 48.50 ลา้นบาท และ 57.84 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นเวลา 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
เมษายน 2563 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงจดัประเภทส่วนของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 6.43 ลา้นบาท 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัได้รับหนังสืออนุมัติการพกัช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 1.57 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 49.81 ลา้นบาท เป็นเวลา 6 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัจึงจดัประเภทส่วนของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเทา่
เงินบาทจ านวน 7.86 ลา้นบาท 
 
หุ้นกู้ 
 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 บริษทัออกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัจ านวน 386 ลา้นบาท (386,000 หน่วย มูลค่าท่ีตรา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท) และจ านวน 514 ลา้นบาท (514,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) ซ่ึงมีก าหนดไถ่ถอน
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2563 และวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ตามล าดบั หุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.65 ต่อปี และ 
4.00 ต่อปี ตามล าดบั โดยมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  
 
เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน จ านวน 600 ล้านบาท (600,000 หน่วย  
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) ซ่ึงมีก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2566 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4 ต่อปี 
โดยมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
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สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

หมายเหตุ 
 

2563 
 

 
2562 

  
2563 

 
 

2562 

  (พันบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (JWDAH) 10 859,610  859,610  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (TMS) 9 604,206  572,664  -  - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 209,130  -  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,296,154  1,677,480  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14 28,961  30,623  -  - 

รวม  2,998,061  3,140,377  -  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 1,543 ลา้นบาท และ 
510 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 986.16 ล้านบาท และ 456.12 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

 
จ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ 

จ านวนเงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย 

  (พันบาท) 
1 ปี  66,457  4,715  61,742 
1- 5 ปี  89,441  3,099  86,342 
  155,898  7,814  148,084 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
จ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ 

จ านวนเงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย 

  (พันบาท) 
1 ปี  7,709  595  7,114 

1- 5 ปี  10,708  424  10,284 
  18,417  1,019  17,398 
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18 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 

 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 69,046  65,319  19,697  20,243 
รวม 69,046  65,319  19,697  20,243 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
 โครงการผลประโยชน์  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  65,319  36,310  20,243  8,657 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั   7,041  3,753  2,185  975 
ตน้ทุนบริการในอดีต   -  9,461  -  1,479 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  1,035  1,052  345  260 
  8,076  14,266  2,530  2,714 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ขาดทนุจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   -  6,783  -  5,350 
- ขอ้สมมติทางการเงิน   -  3,629  -  692 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  -  6,388  -  2,974 

  -  16,800  -  9,016 
         
ผลประโยชนจ์่าย   (4,349)  (1,618)  (3,076)  (144) 
หน้ีสินลดลงจากการขายธุรกิจ  -  (7,899)  -  - 

โอนกลบัไปเป็นหน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์
จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ 
ถือไวเ้พื่อขาย 

  
 
- 

  
 

7,460 

  
 
- 

  
 
- 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  69,046  65,319  19,697  20,243 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.22 - 2.49  1.22 - 2.49  1.22 - 2.49  1.22 - 2.49 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  5.5  5.5  5.5  5.5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 25  0 - 25  0 - 25  0 - 25 
อตัราการปรับปรุงอตัรามรณะ 3.0  3.0  3.0  3.0 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 13.8 ปี (2562:  
13.8 ปี)  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้น 
  

ขอ้สมมติลดลง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (6,139)  (5,915)  7,123  6,879 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1) 7,494  6,552  (6,578)  (5,771) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ร้อยละ 20) (9,269)  (7,992)  12,503  10,702 
การปรับปรุงอตัรามรณะ (ร้อยละ 1) 258  224  (287)  (249) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้น  ขอ้สมมติลดลง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (2,397)  (2,267)  2,851  2,708 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1) 2,929  2,581  (2,505)  (2,215) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ร้อยละ 20) (3,855)  (3,358)  5,219  4,524 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้น  ขอ้สมมติลดลง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

การปรับปรุงอตัรามรณะ (ร้อยละ 1) 100  88  (113)  (99) 
 

19 ส ำรองและส่วนเกินทุน   
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส่วนเกินทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัย่อยด้วยกำรแลกหุ้น 
 

ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยดว้ยการแลกหุ้นแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามญั ณ วนัซ้ือธุรกิจกบัจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการออกจ าหน่ายหุ้นให้เป็นการแลกเปล่ียนกบัผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือ 
 

ส่วนเกินทุนจำกกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 
 

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัจดัโครงสร้างธุรกิจกบัจ านวนเงินท่ีบริษทัจ่ายซ้ือ 
 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ส ำรองกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
ส ารองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ  
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ส ำรองกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของปี 2563 
ส ารองการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมประกอบดว้ย 
- ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น  
 

ส ำรองกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของปี 2562 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประกอบด้วยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ            
เงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 
20 ส่วนงำนด ำเนินงำน และกำรจ ำแนกรำยได้ 

 
กลุ่มบริษัท 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 6 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และการ
บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั การ
ด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
• ส่วนงานท่ี 1 การบริการดา้นโลจิสติกส์ซพัพลายเชนอยา่งครบวงจรและการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 
• ส่วนงานท่ี 2 การให้บริการขนส่งสินคา้ 
• ส่วนงานท่ี 3 การให้บริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศ 
• ส่วนงานท่ี 4 บริการรับฝากเอกสารขอ้มูล 
• ส่วนงานท่ี 5 อาหาร 
• ส่วนงานท่ี 6 อื่นๆ 
 

บริษัท 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริการจดัการคลงัสินคา้ 
ดงันั้นจึงมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว  
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน
และสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการ
อื่นท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ
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 งบกำรเงินรวม 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 
ส่วนงานท่ี 1 

  
ส่วนงานท่ี 2 

  
ส่วนงานท่ี 3 

  
ส่วนงานท่ี 4 

  
ส่วนงานท่ี 5 

  
ส่วนงานท่ี 6 

 รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

 รายการตดับญัชี 
ระหว่างส่วนงาน 

  
รวม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,287  2,357  265  229  206  286  118  113  1,004  634  42  41  3,922  3,660  -  -  3,922  3,660 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 259  255  243  294  5  16  6  4  1  -  306  426  820  995  (820)  (995)  -  - 

รวมรำยได้ 2,546  2,612  508  523  211  302  124  117  1,005  634  348  467  4,742  4,655  (820)  (995)  3,922  3,660 

                                    
การจ าแนกรายได้                                    
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                                    
ไทย 2,546  2,608  493  523  97  160  122  116  3  5  304  424  3,565  3,836  (779)  (964)  2,786  2,872 

ไตห้วนั -  -  -  -  -  9  -  -  1,002  629  -  -  1,002  638  -  -  1,002  638 

สหรัฐอเมริกา -  -  -  -  71  80  -  -  -  -  -  -  71  80  -  -  71  80 

ประเทศอื่นๆ -  4  15  -  43  53  2  1  -  -  44  43  104  101  (41)  (31)  63  70 

รวมรำยได้ 2,546  2,612  508  523  211  302  124  117  1,005  634  348  467  4,742  4,655  (820)  (995)  3,922  3,660 

                                    
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก                                    
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 2,266  2,307  495  506  209  294  119  112  -  -  246  241  3,335  3,460  (487)  (539)  2,848  2,921 

รายไดจ้ากการขาย -  -  -  -  -  -  4  4  1,003  629  40  38  1,047  671  (37)  (26)  1,010  645 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 257  268  2  9  -  5  -  -  -  -  52  182  311  464  (279)  (408)  32  56 

รายไดอ้ื่น 23  37  11  8  2  3  1  1  2  5  10  6  49  60  (17)  (22)  32  38 

รวมรำยได้ 2,546  2,612  508  523  211  302  124  117  1,005  634  348  467  4,742  4,655  (820)  (995)  3,922  3,660 

                                    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 257  268  508  523  -  5  4  4  1,005  634  92  220  1,866  1,654  (556)  (718)  1,310  936 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 2,289  2,344  -  -  211  297  120  113  -  -  256  247  2,876  3,001  (264)  (277)  2,612  2,724 

รวมรำยได้ 2,546  2,612  508  523  211  302  124  117  1,005  634  348  467  4,742  4,655  (820)  (995)  3,922  3,660 
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 งบกำรเงินรวม 
                                    
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 
ส่วนงานท่ี 1 

  
ส่วนงานท่ี 2 

  
ส่วนงานท่ี 3 

  
ส่วนงานท่ี 4 

  
ส่วนงานท่ี 5 

  
ส่วนงานท่ี 6 

 รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

 รายการตดับญัชี 
ระหว่างส่วนงาน 

  
รวม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 407  516  (21)  10  (11)  1  17  9  (17)  (23)  44  126  419  639  (229)  (355)  190  284 

ตน้ทุนทางการเงิน  154  93  10  8  1  3  4  -  8  2  65  55  242  161  (51)  (53)  191  108 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 462  213  38  33  6  3  25  9  35  73  97  11  633  342  -  -  663  342 

                                    

สินทรัพยส่์วนงาน 9,121  7,500  1,617  1,450  179  180  225  121  752  622  3,730   3,132  15,624  13,005  (6,150)  (5,186)  9,474  7,819 

หน้ีสินส่วนงาน  4,808  3,911  288  295  98  107  114  20  394         241  1,499  858  7,201  5,532  (979)  (883)  6,222  4,549 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่วนงานท่ี 1 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก    
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 975  1,043 
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 253  259 
รายไดอ้ื่น 12  20 
รวมรำยได้ 1,240  1,322 

    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 253  259 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 987  1,063 
รวมรำยได้ 1,240  1,322 

    

ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 284  305 

 

(ก) การกระทบยอดรายได้และก าไรหรือขาดทุน ท่ีมีสาระส าคัญของส่วนงานท่ีรายงาน  
 
 งบกำรเงินรวม 
 รำยได้  ก ำไรหรือขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 3,922,437  3,660,239  189,862  284,433 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน        
-  ส่วนแบ่งก าไรในเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 และการร่วมคา้ 

 
- 

  
- 

  
116,938 

  
114,721 

รวม 3,922,437  3,660,239  306,800  399,154 
 

(ข) ลูกค้ารายใหญ่  
 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบั หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้อง
กลุ่มบริษทั 
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(ค) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัธุรกิจให้บริการดา้นห้องเยน็และการให้บริการ
เก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

   (ก) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

   (ข) ให้น าผลขาดทุนระหว่างเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริมสามารถน าไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัเวลาที
 ไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลาห้าปี 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่   

31 ธันวาคม 

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม  

 
รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม  รวม 

 (พันบาท) 
ขายในประเทศ 638,346  2,621,434  3,259,780  595,431  2,747,119  3,342,550 
ขายต่างประเทศ 604  1,122,377  1,122,981  748  786,766  787,514 
ตดัรายการระหว่างกนั (24,451)  (500,724)  (525,175)  (14,472)  (549,856)  (564,328) 
รวม 614,499  3,243,087  3,857,586  581,707  2,984,029  3,565,736 

 

21 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนกังำน  
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  700,244  712,489  189,839  202,982 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 18 8,076  14,266  2,530  2,714 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  11,979  11,567  5,000  4,695 
รวม  720,299  738,322  197,369  210,391 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจ
ของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 6 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

22 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ  
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

การเปลี่ยนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า  906,992  541,202  -  - 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  67,441  54,727  20,009  21,623 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 21 720,299  738,322  197,369  210,391 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11 - 14, 16 663,248  342,206  108,866  56,505 
ค่าขนส่ง  404,509  292,371  135,832  150,708 
ค่าสาธารณูปโภคและค่าซ่อมบ ารุง  237,950  214,808  73,152  71,558 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า (2562: ค่าเช่าจ่าย)  14,257  313,595  13,744  152,480 
ส่วนแบ่งผลประโยชน์สัญญาลงทุน บริหาร 
   และประกอบการคลงัสินคา้อนัตราย 

  
129,315 

  
159,795 

  
129,315 

  
159,795 

อ่ืนๆ   397,647  610,324  187,579  117,919 

รวมต้นทุนกำรให้เช่ำและให้บริกำร ต้นทุนขำย ต้นทุน
ในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
3,541,658 

  
3,267,350 

  
865,866 

  
940,979 

 

23 ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   37,947  37,942  9,056  1,390 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)  -  -  -  - 
  37,947  37,942  9,056  1,390 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (12,873)  8,813  217  13,398 

รวมภำษีเงินได้  25,074  46,755  9,273  14,788 
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 งบกำรเงินรวม  

ภาษีเงินได้  

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (6,200)  1,240  (4,960)  -  - 
 

- 
สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย -  -  -  49,600  (9,920)  39,680 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  - 
 

- 
 

(16,800)  3,360 
 

(13,440) 
รวม (6,200)  1,240  (4,960)  32,800  (6,560)  26,240 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
ภาษีเงินได้  

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (6,200)  1,240  (4,960)  -  - 
 

- 
สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย -  -  -  49,600  (9,920)  39,680 
ขาดทุนจากการประมาณ  

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  - 
 

- 
 

(9,016)  1,803 
 

(7,213) 
รวม (6,200)  1,240  (4,960)  40,584  (8,117)  32,467 

 

การกระทบยอดเพ่ือหา งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อัตราภาษีที่แท้จริง 2563  2562  2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   306,800    399,154    284,447    305,137 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  61,360  20  79,831  20  56,889  20  61,027 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (55,692)    (33,515)    (49,129)    (46,239) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   7,532    -    1,513    - 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ได้

บนัทึก   (6,890)    -    -    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   

18,764 
    

439 
    

- 
    

- 
รวม 8.17  25,074  11.71  46,755  3.26  9,273  4.85  14,788 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หน้ีสิน  สินทรัพย์  หน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รวม 51,206  26,122  (39,568)  (46,099)  7,467  7,635  (9,300)  (10,540) 
การหกักลบรายการของภาษี (7,468)  (7,636)  7,468  7,636  (7,467)  (7,635)  7,467  7,635 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้  
รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  

 
43,738 

  
18,486 

  
(32,100) 

  
(38,463) 

  
- 

  
- 

  
(1,833) 

  
(2,905) 

                
 

     งบกำรเงินรวม  
       บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
ณ วันที ่

31 ธันวำคม 

 ผลกระทบ 
จากการถือปฏิบตัิ  
ตาม TFRS16 

 ณ วันที ่
1 มกรำคม   

(ปรับปรุงใหม่)     
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 

   (หมายเหตุ 3)  (พันบาท) 

2563      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ลูกหน้ีการคา้ (หน้ีสงสัยจะสูญ) 728  -  728  (168)  -  560 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (หน้ีสงสัยจะสูญ) 225  -  225  100  -  325 
เงินกูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน            
   (หน้ีสงสัยจะสูญ) 1,636  -  1,636  1,749  -  3,385 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน 569  -  569  (126)  -  443 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  17,502  17,502  3,491  -  20,993 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน               

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,820  -  9,820  610  -  10,430 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11,715  -  11,715  (2,794)  -  8,921 
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 103  -  103  (103)  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,326  -  1,326  -  -  1,326 
ยอดขาดทุนยกไป -  -  -  4,823  -  4,823 

รวม 26,122  17,502  43,624  7,582  -  51,206 

            
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            

สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน (23,704)  -  (23,704)  3,180  -  (20,524) 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ (11,855)  -  (11,855)  2,111  -  (9,744) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น (10,540)  -  (10,540)  -  1,240  (9,300) 
รวม (46,099)  -  (46,099)  5,291  1,240  (39,568) 

            
สุทธิ (19,977)  17,502  (2,475)  12,873  1,240  11,638 
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  งบกำรเงินรวม  
    บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
 

ณ วันที่ 
1 มกรำคม     ก าไรหรือขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 

2562   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ลูกหน้ีการคา้ (หน้ีสงสัยจะสูญ)  482  246  -  728 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (หน้ีสงสัยจะสูญ)  -  225  -  225 
เงินกูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน (หน้ีสงสัยจะสูญ)  -  1,636  -  1,636 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน  695  (126)  -  569 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอื่น  16,033  (16,033)  -  - 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  6,143  317  3,360  9,820 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  8,606  3,109  -  11,715 
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน  515  (412)  -  103 
ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในตราสารทุน  3,060  (3,060)  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  1,326  -  -  1,326 

รวม  36,860  (14,098)  3,360  26,122 

         

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน  (26,878)  3,174  -  (23,704) 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์  (13,966)  2,111  -  (11,855) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น  (620)  -  (9,920)  (10,540) 
รวม  (41,464)  5,285  (9,920)  (46,099) 

         
สุทธิ  (4,604)  (8,813)  (6,560)  (19,977) 
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     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
       บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
ณ วันที ่

31 ธันวำคม 

 ผลกระทบ 
จากการถือปฏิบตัิ  
ตาม TFRS16 

 ณ วันที ่
1 มกรำคม   

(ปรับปรุงใหม่)     
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 

   (หมายเหตุ 3)  (พันบาท) 

2563      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหน้ีการคา้ (หน้ีสงสัยจะสูญ) 399  -  399  (333)  -  66 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (หน้ีสงสัยจะสูญ) 225  -  225  -  -  225 
เงินกูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน (หน้ีสงสัยจะสูญ) 1,636  -  1,636  -  -  1,636 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  49  49  225  -  274 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน               

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,049  -  4,049  (109)  -  3,940 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,326  -  1,326  -  -  1,326 

รวม 7,635  49  7,684  (217)  -  7,467 
            

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น (10,540)  -  (10,540)  -  1,240  (9,300) 
รวม (10,540)  -  (10,540)  -  1,240  (9,300) 

            
สุทธิ (2,905)  49  (2,856)  (217)  1,240  (1,833) 
            

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ณ วันที ่

1 มกรำคม     
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ลูกหน้ีการคา้ (หน้ีสงสัยจะสูญ) 140  259  -  399 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (หน้ีสงสัยจะสูญ) -  225  -  225 
เงินกูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน (หน้ีสงสัยจะสูญ) -  1,636  -  1,636 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,033  (16,033)  -  - 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,731  515  1,803  4,049 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,326  -  -  1,326 

รวม 19,230  (13,398)  1,803  7,635 

        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น (620)  -  (9,920)  (10,540) 
รวม (620)  -  (9,920)  (10,540) 
        

สุทธิ 18,610  (13,398)  (8,117)  (2,905) 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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24 ก ำไรต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 289,967  362,791  275,175  290,349 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 1,020,000  1,020,000  1,020,000  1,020,000 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพ้ืนฐำน) (บาท) 0.28  0.36  0.27  0.28 
 

25 เงินปันผล  
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายให้ผูถื้อหุ้น มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุ้น 

 จ านวนเงิน 
รวม 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหว่างกาล      
บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ 
   จ ากดั (มหาชน)  

 
27 เมษายน 2563 

 
พฤษภาคม 2563 

 
0.25 

  
255,000 

      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี      
Chi Shan Long Fong Food Co., Ltd. 15 กุมภาพนัธ์ 2562 กุมภาพนัธ์ 2562 6.00  38,168* 
บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ 
   จ ากดั (มหาชน)  

 
25 เมษายน 2562 

 
พฤษภาคม 2562 

 
0.21 

  
214,200 

 

* เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุ้นท่ีไม่มีอ าอาจควบคุมของ Chi Shan Long Fong Food Co., Ltd. (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40) 
 

26 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงิน  

ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 
   

         
  

ตราสารทุน  4,048  201,500  -  205,548  201,500  -  4,048  205,548 
ตราสารหน้ี  173  -  -  173  -  173  -  173 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  4,221  201,500  -  205,721         

                 
หนี้สินทางการเงิน                 
หุ้นกู ้ 17 -  -  (1,110,426)  (1,110,426)  -  (1,113,832)  -  (1,113,832) 
รวมหนี้สินทำงกำรเงินอ่ืน  -  -  (1,110,426)  (1,110,426)         

 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                 

ตราสารทุน  -  201,500  -  201,500  201,500  -  -  201,500 
ตราสารหน้ี  173  -  -  173  -  173  -  173 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น  173  201,500  -  201,673         

                 
หนี้สินทางการเงิน                 
หุ้นกู ้  -  -  (1,110,426)  (1,110,426)  -  (1,113,832)  -  (1,113,832) 

รวมหนี้สินทำงกำรเงินอื่น  -  -  (1,110,426)  (1,110426)         



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม   
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

      ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

หน่วยลงทุนถือไวเ้พื่อคา้ 960  -  960  -  960 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 207,700  207,700  -  -  207,700 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 35,358  -  35,358  -  35,358 
          

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินให้กูย้ืมยะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 170,304  -  186,057  -  186,057 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 23,000  -  25,473  -  25,473 
หุ้นกู ้ 900,000  -  913,512  -  913,512 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,481,579  -  1,493,626  -  1,493,626 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,000  -  19,195  -  19,195 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 148,084  -  149,504  -  149,504 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

      ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562  
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

หน่วยลงทุนถือไวเ้พื่อคา้ 960  -  960  -  960 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 207,700  207,700  -  -  207,700 
          

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 196,325  -  202,264  -  202,264 
หุ้นกู ้ 900,000  -  913,512  -  913,512 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 601,187  -  600,904  -  600,904 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17,398  -  17,087  -  17,087 

 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในกองทุนรวมในความตอ้งการของตลาดท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ีรายงาน 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมลูค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
หุ้นกู ้ อา้งอิงจากราคานายหนา้ 
 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ 
 

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 

 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินปันผล 
ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน            
ตราสารหน้ี 173  960  173  960  -  - 

            
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน            
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 201,500  207,700  201,500  207,700  12,933  11,783 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -  31,543  -  -  -  - 
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 4,048  3,815  -  -  -  - 

 205,548  243,058  201,500  207,700  12,933  11,783 

 
รายการเคล่ือนไหวของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  

 
 งบกำรเงินรวม 

ตราสารหนี้และตราสารทุนที่อยู่ในความ

ต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
 (พันบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 960  90,000  (90,751)  (36)  173 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 

ตราสารหนี้และตราสารทุนที่อยู่ในความ

ต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
 (พันบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 207,700  -  -  (6,200)  201,500 
          

2562          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้  16,013  80,000  (95,063)  10  960 
          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน           
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 158,100  -  -  49,600  207,700 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ตราสารหนี้และตราสารทุนที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรม  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  

 (พันบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 960  -  (751)  (36)  173 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 207,700  -  -  (6,200)  201,500 
          

2562          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 5,966  -  (5,016)  10  960 
          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน           
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 158,100  -  -  49,600  207,700 

 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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(ค) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบาย
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าขึ้นเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความ
เส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือให้พนกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกบัความเ ส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญอยู่ 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 (ค.1) ความเส่ียงด้านเครดิต  
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้และเงินลงทุน  
ในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 

(ค.1.1)  ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่นๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง
ความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่  
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่
ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและการส่งสินคา้ กลุ่มบริษทั
จะทบทวนอนัดบัความน่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูล
อุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะก าหนดไว้
ส าหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายท่ีเกินกว่าวงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระ
สูงสุดท่ี 3 เดือน 
 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 

 งบกำรเงินรวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 446,146  446,146  127 
เกินก าหนดช าระ      

   1 - 90 วนั 139,601  139,601  253 
   91 - 180 วนั 5,559  5,559  209 
   181 - 365 วนั 14,222  14,222  600 
   มากกว่า 365 วนั 7,687  7,687  1,690 

รวม 613,215  613,215  2,879 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,879)  (2,879)   

สุทธ ิ 610,336  610,336   
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้ 
 มูลค่ารวมตาม

บญัชี  
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 45,874  45,874  21 
เกินก าหนดช าระ      

   1 - 90 วนั 41,202  41,202  15 
   91 - 180 วนั 2,535  2,535  1 
   181 - 365 วนั 567  567  25 
   มากกว่า 365 วนั 318  318  267 

รวม 90,496  90,496  329 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (329)  (329)   

สุทธ ิ 90,167  90,167   
 

อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณกบัสเกลแฟค
เตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของ
กลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  

ลูกหนี้การค้า งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร  
(พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 521,806  52,779 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกว่า 3 เดือน 177,291  43,419 
3 - 6 เดือน 12,122  5,361 
6 - 12 เดือน 17,645  694 
มากกว่า 12 เดือน 12,997  1,624 

 741,861  103,877 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,423)  (1,995) 
สุทธ ิ 737,438  101,882 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระยะเวลา 7 วนั ถึง 60 วนั 
 

(ค.1.2)  การค ้าประกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้การค ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัยอ่ยเท่านั้น  
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 (ค.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยจ านวน
เงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา 

  
งบกำรเงินรวม   

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 

  
500,591  

   
500,591  

  
- 

  
- 

  
- 

   
500,591  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 588,971   588,971  -  -  -   588,971  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,070,070   511,239   506,608   939,618   292,013   2,249,478  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,000   712  712  6,638   15,183   23,245  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) 

 
1,666,220   

 
289,672  

  
182,919  

  
423,237  

  
770,392  

  
1,666,220  

หุ้นกู ้ 1,110,426   558,560   24,000   624,000   -   1,206,560 
 4,955,278   2,449,745   714,239    1,993,493   1,075,588   6,235,065  

             
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ 
   สั้นจากสถาบนัการเงิน 

  
300,000  

  
 300,000  

  
 -    

   
-    

   
-    

  
 300,000  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียอ่ืน  110,434   110,434   -     -      -      110,434  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,029,510   283,446   246,155   408,833    179,980   1,118,414 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) 

  
111,414   

  
54,892  

   
53,194  

   
3,328  

  
 -    

   
111,414  

หุ้นกู ้  1,110,426   558,560   24,000   624,000   -   1,206,560 
 2,661,784   1,307,332    323,349   1,036,161    179,980    2,846,822  
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(ค.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและ
อตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดถื้อหรือ
ออกอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้  

 

(ค.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการรับและ การให้บริการ 
เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดน้ าเคร่ืองมือทางการ
เงินมาใชล้ดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินไม่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  
2563  2562 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 เงินสกุล
อ่ืนๆ 

  
รวม 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 เงินสกุล
อ่ืนๆ 

  
รวม  

(พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,969  83,757  117,726  19,198  57,111  76,309 
ลูกหน้ีการคา้ 23,994  -  23,994  7,790  -  7,790 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,527  75,237  118,764  51,408  87,216  138,624 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (43,527)  (74,830)  (118,357)  (601,186)  (68,129)  (669,315) 
เจา้หน้ีการคา้ (16,501)  (176,100)  (192,601)  (1,971)  (124,443)  (126,414) 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (8,670)  (45,976)  (54,646)  (30,289)  (34,278)  (64,567) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน             32,792  (137,912)  (105,120)  (555,050)  (82,523)  (637,573) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
2563  2562 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 เงินสกุล
อ่ืนๆ 

  
รวม 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 เงินสกุล
อ่ืนๆ 

  
รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,448  -  3,448  2,324  3,141  5,465 
ลูกหน้ีการคา้ 2,303  -  2,303  4,486  -  4,486 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,527  75,237  118,764  51,408  87,216  138,624 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (43,527)  -  (43,527)  (601,186)  -  (601,186) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน             5,751  75,237  80,988  (542,968)  90,357  (452,611) 
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(ค.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทักลุ่มบริษทัและบริษทัมีความ
เส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยื้ม ถา้หากมีความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะลดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยื้มส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี 

  
อตัราดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแทจ้ริง  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
3.23%, 5% 

 
148,047 

 
170,304 

 
175,764 

 
196,326 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 5%  23,000  23,000  -  - 
รวม   171,047  193,304  175,764  196,326 

          

หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.00%-6.25%  2,070,070  1,481,579  1,029,510  601,186 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
3.75% 

 
19,000 

 
19,000 

 
- 

 
- 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.33%-3.35%  1,666,220  148,084  111,414  17,398 
หุ้นกู ้ 4%  1,110,426  900,000  1,110,420  900,000 
รวม   4,865,716  2,548,663  2,251,344  1,518,584 

 

27 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
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28 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        
ท่ีดิน 44,582  41,600  -  - 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 94,459  172,294  -  4,208 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 77,458  11,569  1,349  27 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  2,562  -  - 

รวม 216,499  228,025  1,349  4,235 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  156,537  274,881  60,521  159,934 
สัญญาอ่ืนๆ  80,000  8,000  80,000  8,000  

รวม 236,537  282,881  140,521  167,934  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทั ค ้าประกนัโดยการ
วางเงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นหลกัประกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจ านวนเงิน 24.49 ล้านบาท และ 8.15 ล้านบาท 
ตามล าดับ ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค ้ าประกันจากธนาคารและอ่ืนๆ (2562: 36.77 ล้านบาท และ 20.88 ล้านบาท
ตามล าดับ) 
 

29  ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประเทศไทยและหลายประเทศ
ไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การส่ังให้มีการปิดสถานประกอบการ
หรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตาม
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอย่างย่ิงยวดในการควบคุม
ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกไม่น าข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทาง
การเงินในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  
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30 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
 

เ ม่ื อวัน ท่ี  1 มกราคม  2564 บ ริษัทย่อยแห่งห น่ึง  (“JWD Asia Holdings Private Ltd.”) ได้ท า สัญญา ซ้ือ หุ้นของ   
EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. จาก Clipper Holding Limited ในสัญญาระบุว่า JWD Asia Holdings Private Ltd.   
จะเข้าซ้ือหุ้นเพ่ิมเป็นจ านวน 129,021 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึงจะมีผลให้กลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมในบริษัท   
EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. 

 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั”) และบริษทั วนั ออริจิ้น จ ากดั ไดร่้วมกนั
จดัตั้งบริษทัร่วมทุน ไดแ้ก่ บริษทั ออริจิ้นเจดบัเบิ้ลยูดี อินดสัเทรียล จ ากดั ซ่ึงประกอบกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ  
มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99  

 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและมีหลกัประกนั 
ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมจ านวนไม่เกิน 700 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนั
ภายในเดือนมีนาคม 2564 

 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 224.40 ลา้นบาท 

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงด าเนินอยู่ โดยประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมการ
แพร่ระบาด แต่ ณ ขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล 
และการแจกจ่ายวคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 ท่ีอาจมีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าว
อยา่งใกลชิ้ดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 

31 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้
น ามาใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อาจ
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและถือปฏิบัติกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใช้
ก่อนวนัถือปฏิบติั 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี    

   และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 10 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดขึ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญต่องบการเงิน  
ในงวดท่ีถือปฏิบติั 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 เน่ืองจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบีย้อ้างอิง (Interbank Offer Rate – IBOR) 

การบนัทึกบญัชีการป้องกนัความเส่ียงบางรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  9 อาจไดรั้บผลกระทบจาก
ความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากผลของการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงส่งผลต่อระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีก าหนดไว ้ท าให้กิจการตอ้งยติุการป้องกนัความเส่ียงและบริษทัอาจไม่สามารถก าหนดความสัมพนัธ์ในการป้องกนั
ความเส่ียงใหม่ไดซ่ึ้งน าไปสู่การแก้ไขขอ้ก าหนดเฉพาะของการป้องกนัความเส่ียงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 9 โดยให้ขอ้ยกเวน้ในช่วงระยะเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนดงักล่าว กิจการสามารถใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีถือปฏิบติัอยูต่่อไป
กบัทุกความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจนกว่าความไม่
แน่นอนจะหมดไปหรือเกิดการยติุความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 

 
 
  



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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32 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่  
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุดวนัท่ี   
31 ธันวาคม 2562 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอ  
งบการเงินประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

 
 2562 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม ่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 919,364  (546,527)  372,837 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,398,716  546,527  2,945,243 
   -   

 

 2562 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม ่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562      
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 2,938,017  (17,638)  2,920,379 
รายไดจ้ากการขาย 624,322  21,034  645,356 
รายไดอ้ื่น 41,877  (3,397)  38,480 
ตน้ทุนการให้เช่าและการใหบ้ริการ 1,984,472  (17,137)  1,967,335 
ตน้ทุนขาย 581,808  18,628  600,436 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 633,255  1,868  635,123 
ขาดทนุจากการประมาณการหน้ีสิน 4,976  (4,976)  - 
ตน้ทุนทางการเงิน 106,839  1,618  108,457 

   -   

 



บริษัท เจดับเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 2562 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม ่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562      
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 183,988  3,358  187,346 
ขาดทนุจากการประมาณการหน้ีสิน 4,976  (4,976)  - 
ตน้ทุนทางการเงิน 74,630  1,618  76,248 

   -   
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